
Δ. Μεγαρέων:
Παράταση υποβολής αιτήσεων
για στεγαστική συνδρομή και
αποκατάσταση ζημιών από τις

πυρκαγιές Ιουλίου 2018

ΈΈκκτταακκττοο  
εεππίίδδοομμαα  

ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν
22002222  

Οι «τυχεροί» που θα πάρουν
διπλάσια επιταγή

Ευθύμιος Λέκκας:
Τι είπε για τον σεισμό
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ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον
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Αλώβητος πέρασε ο Απόλλωνας
Ποντίων από τα Μέγαρα, 4-0 τον Μίμα

Ήττα της Λαμπερής Ελευσίνας
από τον Ερμή Ανω Λιοσίων

H Ένωση Ασπροπύργου 
2-2 στη Ν.Πέραμο

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ
ΦΙΛΟΔΟΞΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 Πως θα πραγματοποιηθεί η θαλάσσια διασύνδεση 
της Ελευσίνας με τον Πειραιά, μέσα από 7 δήμους, που «θα χαράξει» μια

νέα «θαλάσσια Ιερά Οδό»
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Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Βροχες. Άνεμοι: 4-5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 7  έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Διογένης, Σάββας, Σάβας, Σαββούλης,

Σαββούλα, Σαβούλα, Διεθνής
Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική

και Κοινωνική Ανάπτυξη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Λιόσης Αναστάσιος Κ.
Ειρήνης 2 & Αγίου Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, 

Άνω Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ

ΟΕ Φιλαδελφείας 328, 2102316792

Ποσό ύψους 28 εκ. ευρώ κατανέμεται  σε όλους
τους δήμους προς κάλυψη λειτουργικών αναγ-
κών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Συγκεκριμένα:

Α. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους
28.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας,
προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρι-
κής αρμοδιότητάς τους,

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 76.270,00
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 100.690,00

ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 78.430,00
ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 118.410,00
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38.650,00
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 97.190,00
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 256.580,00

ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  2288  εεκκ..  σσττοουυςς  δδήήμμοουυςς  γγιιαα
ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  ααννααγγκκώώνν

ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ., αστυνομικοί της ομάδας
ΔΙΑΣ, που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή
του Καματερού, έκαναν σήμα για έλεγχο σε ένα λευκό
αυτοκίνητο που κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες.

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε χθες (2/12) το
απόγευμα στην Αττική Οδό. Οι αστυνομικοί της ομάδας
ΔΙΑΣ, που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή
του Καματερού, έκαναν σήμα για έλεγχο σε ένα λευκό
αυτοκίνητο που κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου όμως δεν υπάκουσε στο
σήμα και έφυγε αναπτύσσοντας ταχύτητα με τους 

αστυνομικούς να τον καταδιώκουν. Κατά την διάρκεια
της καταδίωξης ο οδηγός του αυτοκινήτου εισήλθε στην
Αττική Οδό σπάζοντας τις μπάρες εισόδου, με
αποτέλεσμα να τραυματιστεί αστυνομικός που
ακολουθούσε με μηχανή.

Στην συνέχεια ο οδηγός του ύποπτου οχήματος
κατάφερε να διαφύγει, ενώ πέταξε από το παράθυρο
κατά μήκος της Αττικής οδού συσκευασίες με κάνναβη.

Γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη
του οδηγού.

ΤΤρρεελλήή  κκααττααδδίίωωξξηη  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόό
––  ΠΠέέττααγγαανν  ννααρρκκωωττιικκάά  ααππόό  τταα  ππααρράάθθυυρραα

Δ. Μεγαρέων: Παράταση υποβολής αιτήσεων 
για στεγαστική συνδρομή και αποκατάσταση ζημιών από
τις πυρκαγιές Ιουλίου 2018

Μ
ε αν ακοίν ωσή του ο Δήμος Μεγαρέων  αν αφέρει ότι «μετά από πολλές πιέσεις του Δήμου δόθηκε παράτα-
ση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  για χ ορήγηση στεγαστικής συν δρομής προς αποκατάσταση ζημιών
σε κτήρια πληγέν τα από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018». Ακολούθως:

Από το Υπουργείο Υποδομών  και Μεταφορών  (349678/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/8-11-2022) αν ακοιν ώθηκε ν έα
προθεσμία, έως την  31η Δεκεμβρίου 2023 για υποβολή αιτήσεων  για έκδοση Άδειας Επισκευής και χ ορήγηση
Στεγαστικής Συν δρομής για Αν ακατασκευή από τους ιδιοκτήτες κτιρίων  πληγέν των  από τις πυρκαγιές της 23ης
και 24ης Ιουλίου 20218 σε περιοχ ές των  Περιφερειών  Αττικής και Πελοπον ν ήσου, κτηρίων  που δεν  αν ήκουν
σε επιχ ειρήσεις, εκτός εάν  για τις αν ωτέρω περιπτώσεις ορίζεται μεταγεν έστερη προθεσμία, βάσει των  ισχ υου-
σών  αποφάσεων . 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλον ται στην  αρμόδια Υπηρεσία, συν οδευόμεν ες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως

αυτά ορίζον ται στις σχ ετικές αποφάσεις.
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Επιδομάτων συνέχεια για τους πιο
ευάλωτους, εν μέσω πρωτοφανούς
ακρίβειας και ενεργειακής κρίσης. Το
μοντέλο που ξεκίνησε πέρσι, συνεχίζε-
ται με τρίτο γύρο πληρωμών και ένα
έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων 2022
σε 6 κατηγορίες πολίτες. Τον Δεκέμβριο
εξάλλου αναμένεται μπαράζ πληρωμών,
σε συντάξεις, επιδόματα και Δώρα Χρι-
στουγέννων, αλλά και με «ενισχυτικές»
φορολοταρίες, που στόχο έχουν να
κάνουν τις φετινές γιορτές λίγο πιο
εύκολες, αλλά και να «ανακουφίσουν»
τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το πιο πολυαναμενόμενο από τα
επιδόματα είναι η λεγόμενη επιταγή
ακρίβειας, ένα έκτακτο ποσό -διαφορε-
τικό για την κάθε κατηγορία- που ανα-
μένεται να φτάσει ακόμα και τα 500
ευρώ σε ελάχιστες περιπτώσεις, από
τους συνολικά 2,3 εκατ. δικαιούχους
που αναμένουν την πληρωμή. Συντα-
ξιούχοι που παίρνουν σύνταξη μέχρι
800 ευρώ, οικογένειες με παιδιά, ανα-
σφάλιστοι υπερήλικες, δικαιούχοι του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και
μακροχρόνια άνεργοι αναμένουν τώρα
την πίστωση των τραπεζικών τους λογα-
ριασμών με τα ποσά που τους αναλο-
γούν.

Υπενθυμίζεται πως ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, πρό-
σφατα αποσαφήνισε ότι γίνεται προσπά-
θεια, η πιθανότερη ημερομηνία πληρω-
μής είναι η Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

Νέα επιταγή ακρίβειας: Ποιοι θα πάρ-
ουν ακόμα και 500 ευρώ

Τα ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρ-
ουν επίδομα εάν και εφόσον και οι δύο
σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίω-
σης είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης. Τα
250 ευρώ θα καταβληθούν και στους
δύο. Θα πάρουν δηλαδή 500 ευρώ πριν
τα Χριστούγεννα, ποσό που προσαυξά-
νεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμε-
νο μέλος.

Αυτό ισχύει εφόσον πληρούνται τα
εξής κριτήρια:

Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδ-
ημα για το φορολογικό έτος 2022 δεν
υπερβαίνει τις 9.600 ευρώ (από 7.200
προηγουμένως)

Το ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο
εισόδημά τους (το άθροισμα των φορο-
λογητέων εισοδημάτων του υπόχρεου
και του/της συζύγου/μέρους συμφώνου
συμβίωσης) δεν υπερβαίνει τις 16.800
ευρώ (από 14.400 προηγουμένως)

Η συνολική αξία της ακίνητης περιου-
σίας του νοικοκυριού που προκύπτει
από την πράξη διοικητικού προσδιορι-
σμού ΕΝΦΙΑ έτους 2022 (φορολογικού
έτους 2021), δεν υπερβαίνει το ποσό
των 300.000 ευρώ (από 200.000 προη-
γουμένως)

Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας

και έχουν υποβάλλει δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος για το φορολογικό
έτος 2021.

Επιταγή ακρίβειας: Η «παγίδα» που
κοστίζει τα 250 ευρώ

«Χαμένα» θα βγουν πολλά ζευγάρια,
που πέρυσι είχαν λάβει διπλό επίδομα.
Και αυτό γιατί το πλαφόν του οικογενει-
ακού εισοδήματος δεν είναι διπλάσιο του

ατομικό πλαφόν. Συγκεκριμένα, δύο
συνταξιούχοι που ζουν κάτω από την
ίδια στέγη χωρίς άλλα εισοδήματα πάνω
από το όριο των 16.800 ευρώ θα
χάσουν το επίδομα.

Με πιο απλά λόγια, για να μη χάσουν
το επίδομα, θα πρέπει ο ένας από τους
δύο να εισπράττει χαμηλότερη σύνταξη,
ή η σύνταξη του καθενός να μην είναι
πάνω από 700 ευρώ.

ΈΈκκτταακκττοο  εεππίίδδοομμαα  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  22002222  
Οι «τυχεροί» που θα πάρουν διπλάσια επιταγή

O
Δήμος Ασπροπύργου, και
η Διεύθυν ση Παιδείας,
Πολιτισμού & Νεολαίας,

υλοποίησαν  την  Τρίτη 22
Νοεμβρίου, την  πρώτη
συν άν τηση των  Ομάδων
Εν δυν άμωσης Γον έων  για παιδιά
προσχ ολικής ηλικίας. Την
πρωτοβουλία θέσπισης
λειτουργίας των  ομάδων , καθώς
και της συν ολικής οργάν ωσης της
δράσης, αν έλαβαν  η
Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας,  Νεολαίας,
& Πολιτισμού, κα. Σοφία Μαυρίδη και η
Αν απληρώτρια Διευθύν τρια Παιδείας, Πολιτισμού &
Νεολαίας, κα. Σοφία Αν αστασιάδου.

Ειδικότερα, η συν άν τηση διεξήχ θη στις
εγκαταστάσεις του Β’ Παιδικού Σταθμού του Δήμου
Ασπροπύργου, στην  οδό Αγίου Αλεξάν δρου, στον
συν οικισμό της Γκορυτσάς και είχ ε συν ολική
διάρκεια μία ώρα. Διαμορφώθηκε ομάδα πέν τε
γον έων  και το κύριο θέμα που αν αλύθηκε αφορούσε
το ζήτημα της «Οριοθέτησης ή της επιβολής
Τιμωρίας». Στην  ομάδα συμμετείχ ε και η αρμόδια
Διευθύν τρια του Β’ Παιδικού Σταθμού, κ. Παρασκευή
Σούτα εν ώ συν τον ίστρια της συν άν τησης ήταν  η
ψυχ ολόγος του Κέν τρου Κοιν ότητας και της
Διεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας του Δήμου
Ασπροπύργου, κ. Κλειώ Καραμπούλα.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας, προηγήθηκε η
θεωρητική πλαισίωση του θέματος- βασιζόμεν η σε

σύγχ ρον ες βιβλιογραφικές πηγές και
παραδείγματα περιστατικών - και
στην  συν έχ εια ακολούθησε το
βιωματικό μέρος της συζήτησης. Πιο
συγκεκριμέν α, οι γον είς των
συν ομήλικων  παιδιών , αν τάλλαξαν
τις προσωπικές τους εμπειρίες, τους
προβληματισμούς και τις απόψεις
τους.

Το επόμεν ο ραν τεβού των  ομάδων
αν αν εώθηκε για την  Πέμπτη 1
Δεκεμβρίου και ώρες 10:00-11:00 στις
εγκαταστάσεις του Βρεφον ηπιακού
Σταθμού Ολοκληρωμέν ης Φρον τίδας,

στην  οδό Νίκης και Σπύρου Λούη στα Γερμαν ικά. Η
ακριβώς επόμεν η συν άν τηση έχ ει οριστεί ν α
πραγματοποιηθεί την  Τρίτη 6  Δεκεμβρίου και ώρες
διεξαγωγής 10:00-11:00πμ, στον   Β’ Παιδικό Σταθμό
στον  συν οικισμό της Γκορυτσάς & την  Πέμπτη 15
Δεκεμβρίου και ώρες 10:00-11:00 στις εγκαταστάσεις
του Βρεφον ηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμέν ης
Φρον τίδας, στην  οδό Νίκης & Σπύρου Λούη, στα
Γερμαν ικά.

Ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
δήλωσε σχ ετικά: «Η συγκεκριμέν η δράση είν αι
“προϊόν ” στεν ής μελέτης και έρχ εται ν α θεραπεύσει
τις δυσκολίες στις σχ έσεις γον έα-παιδιού, που
αφορούν  την  τρέχ ουσα κοιν ων ική πραγματικότητα.
Η επιστήμες της ψυχ ολογίας, της παιδοψυχ ολογίας
και της παιδαγωγικής προχ ωρούν  συν έχεια και ο
Δήμος μας αφουγκράζεται διαρκώς τις τάσεις της
επιστήμης για τα ζητήματα, που άπτον ται των

Συγκλονίζει η δημοτική υπάλληλος που
δέχθηκε επίθεση από πολίτη

- «Άρχισε να στρέφει το αλυσοπρίονο
προς τα πάνω μου»

«Ήμουν  σκυμμέν η, όταν  άκουσα τους συν αδέλφους
μου ν α φων άζουν , ‘’Πρόσεξε (την  φών αξαν  με το
όν ομά της), πρόσεξε, πίσω σου’’. Τι είν αι πίσω μου
σκέπτομαι; Παν αγία μου, τι λέν ε; Με το που σηκών ο-
μαι, καθώς γυρν άω προς το μέρος τους, βλέπω τον
άν δρα αυτόν , ν α έρχ εται κατά πάν ω μου κρατών τας
το χ ορτοκοπτικό, εν ώ εγώ κρατούσα το αλυσοπρίον ο
στα χ έρια μου. ‘’Τι κάν εις;’’ Τόλμησα ν α ρωτήσω. Τότε,
εκείν ος πέταξε το χ ορτοκοπτικό και με έπιασε από τα
χ έρια. Άρχ ισε ν α στρέφει το αλυσοπρίον ο προς τα
πάν ω μου. Πώς με φώτισε ο Θεός εκείν η την  ώρα,
έκλεισα τον  διακόπτη».
Την  παραπάν ω συγκλον ιστική μαρτυρία έκαν ε στην
ΕΡΤ η εργαζόμεν η στον  τομέα Καθαριότητας του
Δήμου Βόλου, η οποία δέχ θηκε επίθεση με αλυσο-
πρίον ο  χ ωρίς ν α γν ωρίζει το πώς και το γιατί, χ ωρίς
ν α έχ ει προηγούμεν α ή λογομαχ ία ή συν ομιλία με τον
δράστη.
Όπως αν αφέρει η ΕΡΤ, η 50χ ρον η μητέρα δυο παιδιών
δεν  τραυματίστηκε ή δεν  έγιν ε κάποιο δραματικό
ατύχ ημα, εξαιτίας της ψύχ ραιμης στάσης της και της
ορθής εκτίμησή της για το πώς πρέπει ν α συμπεριφε-
ρθεί στον  40χ ρον ο δράστη, που ήταν  εκτός εαυτού,
που εν ώ μιλούσε τα λόγια του ήταν  ακατάληπτα.
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Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Πρώτη συνάντηση 
των Ομάδων Ενδυνάμωσης Γονέων για Παιδιά

Προσχολικής Ηλικίας

Συνεχιζεται στη σελ. 14
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Επίδομα παιδιού: Επιταγή ακρίβειας μέχρι και 420 ευρώ

Μόνο σε μία περίπτωση το έκτακτο επίδομα παιδιού θα φτάσει ακόμα και τα
420 ευρώ:

Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000€: Η κλίμακα
ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25. Συνεπώς το
ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000 ευρώ/ 2,25 = 5.777 ευρώ. Άρα η οικογένεια
εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και λαμβάνει 280 ευρώ το μήνα. Με την
νέα οικονομική ενίσχυση θα λάβει 280 +140= 420 ευρώ τον Δεκέμβριο.

Ποιοι μακροχρόνια άνεργοι δικαιούνται τα 250 ευρώ
Για τους μακροχρόνια ανέργους, έχει διευκρινιστεί πως οι δικαιούχοι είναι οι

άνεργοι από 12 έως 24 μήνες. Εκτός από το συγκεκριμένο κριτήριο, πρέπει να
πληρούν και τα εξής:

Να μην είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
Να έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ
Να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ
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Τατόι: Έτοιμη η οριστική μελέτη 
αποκατάστασης των πρώην ανακτόρων
Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη αποκατάστασης των
πρώην βασιλικών κτημάτων στο Τατόι.

Μ
ετά από πολλά χ ρόν ια αν αξιοποίητο, το τέως βασιλικό κτήμα στο Τατόι αλλά-
ζει όψη. Αξίζει ν α σημειωθεί,
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης

είχ ε θέσει ως βάση για την  αν α-
διαμόρφωση των  κτημάτων  το
Dumf ries House, θέμα που
συζητήθηκε με τον  Βασιλιά Κάρολο
στην  πρόσφατη επίσκεψη του
πρωθυπουργού στο Λον δίν ο.

Ήδη το σχ έδιο του υπουργείου
Πολιτισμού εξελίσσεται με βάση τον
προγραμματισμό και το χ ρον οδιάγρ-
αμμα.  Σύμφων α με σημεριν ή
(04/12) αν ακοίν ωση του ΥΠΠΟΑ, η
οριστική μελέτη εγκρίθηκε από το Κεν τρικό Συμβούλιο Νεωτέρων  Μν ημείων  και αφορά
τον  εγκσυγχ ρον ισμό των  δικτύων  υποδομών , αλλά και την  αποκατάσταση του
πολύτιμου κτηριακού αποθέματος.

Πού επικεν τρών εται η μελέτη

Η σχ ετική μελέτη επικεν τρών εται σε έξι επιμέρους υποδομές – ύδρευσης, πυρό-
σβεσης, άρδευσης, αποχ έτευσης και επεξεργασίας λυμάτων , ηλεκτρικής ισχ ύος και
τηλεπικοιν ων ιών . Ακόμη, θετικά γν ωμοδότησε το ΚΣΝΜ για τις μελέτες αποκατάστα-
σης του ν έου Βουστάσιου, του Ιπποστάσιου και του Καταφυγίου.

Αλλά και για τη μελέτη προσβασιμότητας, στην  αποκατεστημέν η πλέον  Οικία του
Δασοφύλακα, η οποία θα φιλοξεν ήσει το κέν τρο εν ημέρωσης και πληροφόρησης των
επισκεπτών  για την  ιστορία του κτήματος.

«Στόχ ος των  επεμβάσεων  είν αι η αν άδειξη της αρχ ιτεκτον ικής και ιστορικής τους
αξίας»

Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίν α Μεν δών η: «Η αποκα-
τάσταση και αν άδειξη του κτηριακού αποθέματος, στον  ιστορικό πυρήν α του Τατοΐ -
ου, αποτελεί το έν α σκέλος της αν άδειξης και αξιοποίησης του μν ημειακού συν όλου.
Η δημιουργία υποδομών  σε επίπεδο δικτύων , οι οποίες θα εξασφαλίζουν  την  καλή
λειτουργία και την  προστασία του Κτήματος, υπηρετούν  έν α σύγχ ρον ο και βιώσιμο
μον τέλο αν άπτυξης, το οποίο αποτελεί το δεύτερο, αλλά εξ ίσου σημαν τικό σκέλος.

Σε συν εργασία με συν αρμόδια υπουργεία και με άλλους φορείς του Δημοσίου, που
διαθέτουν  την  αν αγκαία τεχ ν ογν ωσία, προχ ωρήσαμε στην  εκπόν ηση των  απαρ-
αίτητων  μελετών  για την  πυροπροστασία, την  ύδρευση, τον  βιολογικό καθαρισμό,
την  ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοιν ων ίες, που αποτελούν  προϋπόθεση για την
δημιουργία σύγχ ρον ου, καθαρού και ασφαλούς περιβάλλον τος λειτουργίας, αν άδειξης
και αν άπτυξης του Κτήματος, στη βάση των  δεδομέν ων  που δημιουργούν  οι ν έες
χ ρήσεις, οι οποίες θα φιλοξεν ηθούν  στο υφιστάμεν ο κτηριακό απόθεμα. Οι επεμβά-
σεις αποκατάστασης στα κτήρια του Τατοΐου, για ν α φιλοξεν ήσουν  ψυχ αγωγικές και
εκπαιδευτικές χ ρήσεις, προχ ωρούν  σύμφων α με τα χ ρον οδιαγράμματα που έχ ουμε
θέσει.

Στα κτήρια αυτά εν τάσσον ται το Ιπποστάσιο -έν α από τα παλαιότερα κτήρια της
παραγωγικής εν ότητας, το οποίο συν δέεται άρρηκτα με τον  αγροτικό χ αρακτήρα του
κτήματος – και το Καταφύγιο, έν α κτήριο που φέρει σημαν τικές ιστορικές μν ήμες.
Δεδομέν ης της αρχ ιτεκτον ικής και ιστορικής αξίας των  κτηρίων , στόχ ος των  επεμβά-
σεων  είν αι η αν άδειξη της αρχ ιτεκτον ικής και ιστορικής τους αξίας, μέσω της δια-
τήρησης των  αυθεν τικών  μορφολογικών  και τυπολογικών  στοιχ είων  τους».

Τ
υχόν τέλεση του αδι-
κήματος της
επικίνδυνης παρέμ-

βασης στην οδική συγκοι-
νωνία, θα αναζητήσει πλέον
αρμόδιος εισαγγελέας, μετά
την παραγγελία του προϊ-
στάμενου της εισαγγελίας
Πρωτοδικών Αθηνών
Αντώνιου Ελευθεριάνου για
διενέργεια προκαταρκτικής
εξέτασης για το κλείσιμο της
εθνικής οδού Αθηνών –
Κορίνθου λόγω πτώσης
βράχων.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της
ποινικής έρευνας ο εισαγγε-
λέας θα ελέγξει γιατί,
μεταξύ άλλων, το ανάχωμα
που είχε κατασκευαστεί
στην εθνική οδό αποδείχτηκε

ανεπαρκές, αν αυτό είχε
κατασκευαστεί εξαρχής με
ατέλειες και τέλος εάν,
κάποιοι είχαν εκ του νόμου
την υποχρέωση να το
συντηρούν, σύμφωνα με το
protothema.gr.

Συγκρότηση επιτροπής
διερεύνησης για τη διακοπή
της κυκλοφορίας

Με απόφαση του υπουρ-
γού Υποδομών και μεταφο-
ρών Κώστα Καραμανλή
συγκροτήθηκε επιτροπή διε-
ρεύνησης των αιτιών που
προκάλεσαν τη διακοπή της
κυκλοφορίας στην Εθνική οδό
Αθηνών-Κορίνθου, τα ξημε-
ρώματα της Πέμπτης 1

Δεκεμβρίου.Η Επιτροπή
συγκροτείται σύμφωνα με το
άρθρο 65 του Νόμου
4663/2020 και θα υποβάλει
το πόρισμα της, το συντομό-
τερο δυνατό, και σε κάθε
περίπτωση εντός είκοσι
ημερών.

Ειδικότερα: Έργο της Επι-
τροπής Διερεύνησης είναι η
διερεύνηση και εξακρίβωση
των αιτίων της διακοπής της
κυκλοφορίας επί της Εθνικής
Οδού Αθηνών Κορίνθου στο
ύψος της Κακιάς Σκάλας στο
ρεύμα προς Αθήνα κατά την
1η Δεκεμβρίου 2022 μετά την
εκδήλωση των δυσμενών
καιρικών φαινομένων (κακο-
καιρία ΑΡΙΕΛ).

Επίσης έργο της είναι και
ο επιμερισμός και καταλογι-
σμός τυχόν διαπιστούμενων
ευθυνών στους αρμόδιους
φορείς λειτουργίας και
συντήρησης της οδού.

Σύμφωνα με την απόφαση
«προς τον σκοπό επιτέλε-
σης του έργου της, η Επιτρο-
πή Διερεύνησης δύναται να
πραγματοποιεί αυτοψίες, να
καλεί σε ακρόαση τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες
και φορείς και να ζητεί από
αυτούς κάθε αναγκαίο έγγρ-
αφο και στοιχείο.

Παρέμβαση εισαγγελέα για το κλείσιμο 
της Αθηνών – Κορίνθου λόγω πτώσης βράχων
Τυχόν τέλεση του αδικήματος της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική

συγκοινωνία, θα αναζητήσει πλέον αρμόδιος εισαγγελέας



Ο 38χρονος με έδρα
την Ελευσίνα,
 είχε κατέλθει

 ως υποψήφιος στις
εκλογές του 2019

Μ
ε τη κατάρτιση των  ψηφοδελτίων  στο ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ν α συν εχ ίζεται με
γοργούς ρυθμούς, μία είδηση από τη Δυτική Αττική ήρθε για ν α αλλάξει τις
ισορροπίες στην  στελέχ ωση του ψηφοδελτίου της περιοχ ής.

Όπως έγιν ε γν ωστό, ο δικηγόρος και μέλος της ΚΠΕ, Μην άς Αν αστασάκης, δεν
θα βρεθεί στη λίστα των  υποψηφίων  της Δυτικής Αττικής. Ο 38χ ρον ος με έδρα
την  Ελευσίν α, είχ ε κατέλθει ως υποψήφιος στις εκλογές του 2019, σημειών ον τας
αξιόλογους αριθμούς για μία περιοχ ή που την  τελευταία δεκαετία το κόμμα της
Χαριλάου Τρικούπη δυσκολεύεται ιδιαίτερα.

Σύμφων α με δημοσίευμα του parapolitika.gr, επικαλούμεν ος ζήτημα υγείας που
καθιστά προσωριν ή, αλλά αν αγκαία την  απόσυρσή σου από την  «πρώτη γραμ-
μή», γν ωστοποίησε την  απόφαση του τόσο στον  γραμματέα του κόμματος,
Αν δρέα Σπυρόπουλο όσο και στον  επικεφαλής της επιτροπής ψηφοδελτίων , Βαγ-
γέλη Αργύρη.

Ο ίδιος, παρά το ζήτημα που έκαν ε αδύν ατη την  εκλογική του κάθοδο και προ-
σπαθών τας ν α παραμείν ει εν εργός στο χ ώρο στο μέτρο που δύν αται, βρίσκεται
στους τομείς πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, με τη θέση του αν απληρωτή γραμματέα στον
τομέα Επιστημόν ων .

Ο μάχ ιμος δικηγόρος προέρχ εται από τις τάξεις της ΠΑΣΠ Νομικής του ΔΠΘ,
εν ώ στις εκλογές του 2019 ήταν  υποψήφιος με το Κίν ημα Αλλαγής στην  Β’ εκλο-
γική περιφέρεια Δυτικής Αττικής. Έχ ει διατελέσει – μεταξύ άλλων -, γραμματέας
Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Ελευσίν ας, αν απληρωτής Γραμματέας Δικτύου Καταν αλωτών
και Ποιότητα Ζωής του κόμματος, μέλος της γραμματείας του Τομέα Δικαιοσύν ης
από το 2015 έως το 2018, εν ώ τώρα αποτελεί τον  αν απληρωτή γραμματέα του
Τομέα Επιστημον ικών  Φορέων . Ο ίδιος κατά τις εκλογές για την  αν άδειξη ν έου
προέδρου, βρέθηκε στην  ομάδα επικοιν ων ίας του Γιώργου Παπαν δρέου.
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Ε
ν όψει των  επερχ όμεν ων
εκλογών  του 2023, ο Δήμαρχ ος
Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός αν α-

κοίν ωσε τη συν εργασία του με τον
Οδυσσέα Καμπόλη, επικεφαλής του
συν δυασμού “Αχ αρν είς Μαζί Μπορ-
ούμε”. 

Μια συν εργασία με στόχ ο την  κοιν ή
προσπάθεια για την  αν άπτυξη των  Αχ α-
ρν ών .

Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρετ-
τός δήλωσε για την  συν εργασία:

“Στην  πόλη μας τα τελευταία τρία χ ρό-
ν ια με πολλή δουλειά έχ ουν  γίν ει σημαν -
τικά βήματα προόδου. 

Είν αι μια προσπάθεια που συν εχ ίζε-
ται και εν τείν εται καθημεριν ά.

Σε αυτή την  προσπάθεια δεν  περισ-
σεύει καν έν ας και κάθε συν εργασία μας
βοηθά ν α λειτουργούμε πιο γρήγορα και
πιο αποτελεσματικά. Αυτός είν αι ο
σκοπός μας και έτσι θα συν εχ ίσουμε ν α
προχ ωράμε.

Ευχ αριστώ τον  Οδυσσέα Καμπόλη για
την  εμπιστοσύν η του και για την  επιθ-
υμία του ν α συν εισφέρει στην  κοιν ή
προσπάθεια.

Φίλε Οδυσσέα, σε ευχ αριστώ και είμαι
σίγουρος πως μαζί μπορούμε ν α
πετύχ ουμε τον  στόχ ο μας για την  πόλη
που ζούμε και αγαπάμε”.

«Βόμβα» στη Δυτική Αττική: 
Ποια «σίγουρη» υποψηφιότητα 

του ΠΑΣΟΚ μένει εκτός ψηφοδελτίων

Συνεργασία Σπύρου Βρεττού – Οδυσσέα Καμπόλη:

Μια κοινή προσπάθεια για τις Αχαρνές



Τέλος χ ρόν ου για τις πρόωρες συν τάξεις στο Δημό-
σιο, καθώς το παράθυρο στην  πρόωρη - μειωμέν η
σύν ταξη κλείν ει οριστικά μετά την  Πρωτοχ ρον ιά και
πλέον  όλοι θα μπορούν  ν α φύγουν  με μειωμέν η μόν ο
στα 62.

Με τη ν έα διάταξη, η οποία ήρθε σε εφαρμογή σχ ετι-
κής γν ωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους, επέρχ εται αύξηση ορίων  ηλικίας από 4 έως και 7
χ ρόν ια για δημόσιους υπαλλήλους που είχ αν
συμπληρώσει 25ετία υπηρεσίας από το 2010 έως το
2012. 

Ειδικότερα, το καθεστώς που ίσχ υσε και κατά την
διάρκεια της σταδιακής αύξησης των  γεν ικών  ορίων
ηλικίας συν ταξιοδότησης από το 2015 έως το 2021
είχ ε ως εξής:

Γυν αίκες στο Δημόσιο µε 25ετία έως 31/12/2010,
έφευγαν  με μειωμέν η στα 55

Άν δρες και γυν αίκες στο Δημόσιο µε 25ετία έως
31/12/2011 έφευγαν  με μειωμέν η στα 56

Άν δρες και γυν αίκες στο Δημόσιο µε 25ετία έως
31/12/2012 έφευγαν  με μειωμέν η στα 58

Για αρκετούς δημόσιους υπαλλήλους - κυρίως εκπαι-
δευτικούς - η εν  λόγω επιλογή ήταν  αρκετά συμφέρου-
σα, καθώς η μείωση της σύν ταξης αν  και ισχ ύει δια
βίου εφαρμόζεται μόν ο κατά 30% στο ποσό της εθν ι-
κής σύν ταξης και έτσι το «πέν αλτι» έφταν ε στα 115€
κατά αν ώτατο όριο.

Τι αλλάζει από την Πρωτοχρονιά
Το καθεστώς αυτό - που δεν  επηρεάστηκε από την

6ετή μεταβατική περίοδο αύξησης των  γεν ικών  ορίων
ηλικίας - παύει πλέον  ν α ισχ ύει στέλν ον τας στα 62
όσους δεν  πιάν ουν  το εκάστοτε όριο ηλικίας έως τις
31/12/2022.

Μεγάλοι χ αμέν οι είν αι:
Άν δρες και γυν αίκες δημόσιοι υπάλληλοι με συμπληρ-

ωμέν η 25ετία έως το 2011 που γεν ν ήθηκαν  μετά τις
31/12/1966 - Επιβαρύν ον ται με 6 επιπλέον  χ ρόν ια
υπηρεσίας.

Άν δρες και γυν αίκες δημόσιοι υπάλληλοι με συμπληρ-
ωμέν η 25ετία έως το 2012 που γεν ν ήθηκαν  μετά τις
31/12/1964 - Επιβαρύν ον ται με 4 επιπλέον  χ ρόν ια
υπηρεσίας.

Γυν αίκες δημόσιοι υπάλληλοι με συμπληρωμέν η
25ετία έως το 2010 που γεν ν ήθηκαν  μετά τις
31/12/1967 - Επιβαρύν ον ται με 7 επιπλέον  χ ρόν ια
υπηρεσίας.

Παράδειγμα 1ο
Υπάλληλος ν οσοκομείου (άν τρας ή γυν αίκα) που

γεν ν ήθηκε το έτος 1965 και έχ ει θεμελιώσει συν ταξιο-
δοτικό δικαίωμα (συμπλήρωση 25ετίας) το έτος 2011
είχ ε τη δυν ατότητα ν α λάβει μειωμέν η σύν ταξη στην
ηλικία των  56 ετών . Επειδή μέχ ρι 31/12/2022 ο/η αν ω-
τέρω έχ ει συμπληρώσει την  ηλικία των  56 ετών , δικαι-
ούται τη λήψη μειωμέν ης σύν ταξης οποτεδήποτε επιθ-
υμεί.

Αν τίθετα ο/η δημόσιος υπάλληλος που έχ ει γεν ν ηθεί
το έτος 1967 και έχ ει συμπληρώσει τα 25 έτη συν τά-
ξιμης υπηρεσίας μέχ ρι 31/12/2011 δικαιούται τη λήψη
μειωμέν ης σύν ταξης με τη συμπλήρωση του 62ου
έτους της ηλικίας του/της, δεδομέν ου ότι κατά την
31/12/2022 δεν  έχ ει συμπληρώσει την  ηλικία των  56
ετών .

Παράδειγμα 2ο
Εκπαιδευτικός (άν τρας ή γυν αίκα) που γεν ν ήθηκε το

έτος 1964 και έχ ει θεμελιώσει συν ταξιοδοτικό δικαίωμα

(συμπλήρωση 25ετίας) το έτος 2012 είχ ε τη δυν ατότ-
ητα λήψης μειωμέν ης σύν ταξης στην  ηλικία των  58
ετών . 

Επειδή μέχ ρι 31/12/2022 ο/η αν ωτέρω έχ ει
συμπληρώσει την  ηλικία των  58 ετών , δικαιούται τη
λήψη μειωμέν ης σύν ταξης οποτεδήποτε επιθυμεί.

Αν τίθετα ο/η εκπαιδευτικός που έχ ει γεν ν ηθεί το
έτος 1965 και έχ ει συμπληρώσει 25ετία μέχ ρι
31/12/2012 δικαιούται τη λήψη μειωμέν ης σύν ταξης με
τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του/της,
δεδομέν ου ότι κατά την  31/12/2022 δεν  έχ ει
συμπληρώσει την  ηλικία των  58 ετών . 

Παράδειγμα 3ο
Γυν αίκα υπάλληλος του Υπουργείου Οικον ομικών

που γεν ν ήθηκε το έτος 1965 και έχ ει θεμελιώσει
συν ταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2010, είχ ε τη
δυν ατότητα ν α λάβει μειωμέν η σύν ταξη με τη
συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας της. Επειδή
μέχ ρι 31/12/2022 έχ ει συμπληρώσει την  ηλικία των  55
ετών , δικαιούται μειωμέν η σύν ταξη οποτεδήποτε και
μπορεί το δικαίωμα αυτό ν α το ασκήσει το έτος 2022,
2023 κ.ο.κ.

Αν τίθετα αν  η αν ωτέρω υπάλληλος έχ ει γεν ν ηθεί το
έτος 1970, τότε δικαιούται τη λήψη μειωμέν ης σύν ταξ-
ης από το 62ο έτος της ηλικίας, δεδομέν ου ότι μέχ ρι
31/12/2022 δεν  έχ ει συμπληρώσει την  ηλικία των  55
ετών .
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ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκωωνν  ΔΔώώρρωωνν
ττοο  ΣΣάάββββααττοο  1100  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο

ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  

ΟΟιι  γγιιοορρττέέςς  ππλληησσιιάά--
ζζοουυνν  κκααιι  πποολλλλοοίί
γγοοννεείίςς,,  ααδδυυννααττοούύνν
νναα  ππρροοσσφφέέρροουυνν  τταα
χχρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκαα
δδώώρραα  πποουυ  κκάάθθεε
ππααιιδδίί  ππεερριιμμέέννεειι..
ΓΓιιαα  ααυυττόό,,  ΚΚΑΑΙΙ

ΦΦ ΕΕ ΤΤ ΟΟ ΣΣ
ΓΓΙΙΝΝΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΙΙ
ΑΑΪΪ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗΔΔΕΕΣΣ!!!!!!
ΤΤοο  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ

ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ,,  σσεε
σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε
όόλλοουυςς  ττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς
ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  δδιιοορργγααννώώννεειι  δδρράάσσεειιςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  χχρριισσττοουυγγεεννννιιάά--
ττιικκωωνν  δδώώρρωωνν,,  ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  ααφφήήσσεειι  κκααννέένναα  ππααιιδδίί  χχωωρρίίςς  ττοο  δδώώρροο
ττοουυ..
ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  κκααιι  ηη  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ττοουυ  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν

κκααιι  φφέέττοοςς  οολλόόψψυυχχαα  σσττηη      δδρράάσσηη  πποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιι--
ηηθθεείί  ττοο  ΣΣάάββββααττοο,,  1100  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  22002222,,  ααππόό  ττιιςς  1100::0000  έέωωςς  ττιιςς
1144::0000  σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν..  
ΤΤοο  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  κκααιι  οο  ΔΔήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  κκααλλοούύνν  ττοουυςς

σσυυννδδηημμόόττεεςς,,  νναα  ππρροοσσφφέέρροουυνν    δδώώρραα,,  ππααιιχχννίίδδιιαα,,  ππααιιδδιικκάά  ββιιββλλίίαα
κκααιι  όό,,  ττιι  άάλλλλοο  μμπποορρεείί  νναα  οοννεειιρρεευυττεείί  κκάάθθεε  ππααιιδδίί..

Τελευταία ευκαιρία για πρόωρη
σύνταξη στο Δημόσιο

--  ΤΤιι  ααλλλλάάζζεειι  ααππόό  ττηηνν  0011//0011//2233

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισι-
τιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
ΤΕΒΑ/FEAD, ο Δήμος Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας-Ερυθρών-Οινόης θα προχωρή-
σει σε διανομή προϊόντων σε όλες τις
ενότητες, στις δικαιούχες οικογένειες
από τις 06/12/2022 μέχρι και τις
09/12/2022 (09:00-14:00)

Θα διανεμηθούν σύμφωνα με τη
σύνθεση της οικογένειας, νωπά προϊόν

τα, τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη
βασικής υλικής συνδρομής (Β.Υ.Σ.). 

Για την παραλαβή των προϊόντων οι
δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί
τους τον Α.Μ.Κ.Α. τους ενώ για κάθε
πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε
με τον Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου,
Μιχάλη Αντωνίου, στο τηλέφωνο 213
2014 924 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης

Διανομή προϊόντων για τους 
δικαιούχους ΤΕΒΑ από 6/12 - 9/12
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Ευθύμιος Λέκκας: Τι είπε για τον σεισμό στην Εύβοια – Ο προβληματισμός του για τις Αλκυονίδες

Ο
επικεφαλής του Οργαν ισμού Αν τι-
σεισμικού Σχ εδιασμού και Προ-
στασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας,

δήλωσε την  Κυριακή (04/12) ότι «δεν  μπο-
ρούμε ν α προσδιορίσουμε πότε θα εν εργο-
ποιηθούν  ξαν ά οι Αλκυον ίδες», αλλά εμφ-
αν ίστηκε καθησυχ αστικός όσον  αφορά
στη μετασεισμική ακολουθία στην  Εύβοια.

Χαρακτηριστικά, σε σχ ετικές δηλώσεις
στην  ΕΡΤ, ο Ευθύμιος Λέκκας αν έφερε:
«Προχ θες (03/12), είχ αμε δύο σεισμικές
δον ήσεις, 3,8 και 3,9 βαθμών  της κλίμακας
Ρίχ τερ από τον  ίδιο εστιακό χ ώρο που
είχ αμε και τους σεισμούς των  5,1 και 4,7
βαθμών . Χωρίς ζημιές βεβαίως. Απλά και
μόν ο υπογραμμίζουν  ότι η σεισμική ακολο-
υθία είν αι σε αποδρομή».

Σε άλλο σημείο των  δηλώσεών  του, τόν ι-
σε για την  περίπτωση της Εύβοιας ότι «δεν
υπάρχ ουν  μεγάλες εν εργείς εν εργές τεκτον ικές δομές
στην  περιοχ ή, συν επώς δεν  έχ ουμε καν έν α πρόβ-
λημα από τον  συγκεκριμέν ο εστιακό χ ώρο».

Το ρήγμα των  Αλκυον ίδων  και η Πελοπόν ν ησος

Ερωτηθείς για τις Αλκυον ίδες, ο Ευθύμιος Λέκκας
ξεκαθάρισε ότι «δεν  μπορούμε ν α προσδιορίσουμε
πότε θα εν εργοποιηθούν  ξαν ά οι Αλκυον ίδες» και
τόν ισε: «Ο ομφαλός της σεισμικότητας στην  Ελλάδα.
Eίν αι το σημείο αν αφοράς. Ουσιαστικά έχ ουμε ν α
κάν ουμε με τον  Κοριν θιακό και Πατραϊκό κόλπο, που
αν  το κοιτάξουμε διαχ ρον ικά είν αι έν ας κόλπος

εγκάρσια στο ελλην ικό τόξο. Είν αι έν ας κόλπος ο
οποίος έχ ει προξεν ήσει το προκαλέσει το εν διαφέρον
ουσιαστικά πολυάριθμων  επιστημον ικών  ομάδων
από όλες τις χ ώρες του κόσμου και ο οποίος προσο-
μοιάζει σαν  έν ας μικρός ωκεαν ός, ο οποίος συν έχ εια
αν οίγει».

Κατόπιν , ο ίδιος συμπλήρωσε: «Το κομβικό σημείο
στον  ελλην ικό χ ώρο υψηλής σεισμικότητας είν αι και ο
Κοριν θιακός αλλά και Πατραϊκός κόλπος, όπου εκεί
ουσιαστικά συσσωρεύον ται δυν άμεις. Το 1981 είχ αμε
το μεγάλο σεισμό των  6,7 βαθμών  με αρκετά μεγάλες
επιπτώσεις στη γύρω περιοχ ή αλλά και στην  Αττική
και από εκεί και πέρα αν απτύσσεται μία συζήτηση

κατά πόσο μπορεί ν α επαν αληφθεί έν α
τέτοιο σεισμικό γεγον ός. Δεν  μπορούμε
ν α δώσουμε απαν τήσεις».

Ύστερα, επικεν τρώθηκε στο ρήγμα
των  Αλκυον ίδων , λέγον τας: «Δεν  μπορ-
ούμε ν α προσδιορίσουμε τον  χ ρόν ο
μέσα στον  οποίο θα εν εργοποιηθούν
ξαν ά οι Αλκυον ίδες ή τα παράλληλα ρήγ-
ματα. Το σίγουρο είν αι ότι όσο περν ά ο
χ ρόν ος, τόσο μεγαλύτερο μέγεθος
συσσωρεύεται εν έργεια και τόσο
μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί ν α έχ ουμε».

Κεφάλαιο: Κακιά Σκάλα

Τέλος, όσον  αφορά στην  επικιν -
δυν ότητα της Κακιάς Σκάλας, ο Εύθυμιος
Λέκκας αν έφερε για την  περιοχ ή πως

«είν αι μία περιοχ ή η οποία έχ ει αυξημέν ο καταληκτικό
κίν δυν ο εδώ και 4.000 χ ρόν ια».

Εν  συν εχ εία, ο ίδιος δήλωσε: «Τοποθετούν ται και-
ν ούργιες βράχ οπαγίδες, όπως λέμε γίν εται έλεγχ ος
στα πραν ή, έτσι ώστε ν α προσδιορίσουμε βράχ ους οι
οποίοι είν αι έτοιμοι προς κατάπτωση. Η προσπάθεια
μας είν αι ν α μειώσουμε τον  κίν δυν ο και ν α μειώσουμε
και τη διακιν δύν ευση, δηλαδή τα ατυχ ήματα που
υπάρχ ουν  πάν ω στην  κατεύθυν ση προς την
Αθήν α».

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση 52χρονου από τους Αγίους
Αναργύρους. Ο άτυχος άνδρας είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του,
στην ίδια περιοχή.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το
βράδυ της Τετάρτης 31/08/2022 και μετά τη συγκέντρωση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό
Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την
ανεύρεσή του.

Η υπηρεσία Silver Alert, την Πέμπτη 01/12/2022, έλαβε κλήση
για την ανεύρεσή του. Ο 52χρονος βρέθηκε, δυστυχώς, νεκρός,
στο δάσος Χαϊδαρίου, από πολίτη που ειδοποίησε την Άμεση
Δράση.
Η υπηρεσία Silver Alert με το εξειδικευμένο προσωπικό, την
τεχνογνωσία και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει,
βρίσκεται δίπλα σε κάθε άτομο που έχει εξαφανιστεί και στην
οικογένειά του.

Νεκρός 52χρονος στο Δάσος Χαϊδαρίου
Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση 52χρονου

Ασπρόπυργος: 
“Έφυγε” κοντέινερ από 
φορτηγό στη μέση του δρόμου

Πρωτοφαν ές περι-
στατικό στον
Ασπόπυργο με
έν α φορτηγό ν α
“χ άν ει” το φορτίο
του.
Στον  Ασπρόπυρ-
γο, λίγο πριν  από
το ν εκροταφείο,
έν α κον τέιν ερ

που μετάφερε έν α φορτηγό, για άγν ωστο λόγο,
αποκολλήθηκε από τον  τρέιλερ και έπεσε στο οδό-
στρωμα. Στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα
καθώς η μία λωρίδα κυκλοφορίας «έκλεισε».
Λίγο αργότερα, έφτασε έν ας γεραν ός ο οποίος
σήκωσε το κον τέιν ερ και το τοποθέτησε και πάλι
πάν ω στο τρέιλερ του φορτηγού.
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Η
αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε.
Απομένουν λίγες βδομάδες
πλέον ώστε η Ελευσίνα να

ανακηρυχθεί και επίσημα, η νέα πολιτι-
στική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το
2023 και όλα τρέχουν με ταχύτατους
ρυθμούς. Μεταξύ των προτεραιοτήτων
είναι και ένα φιλόδοξο σχέδιο: Να πραγ-
ματοποιηθεί η θαλάσσια διασύνδεση της
Ελευσίνας με τον Πειραιά, μέσα από 7
δήμους, που «θα χαράξει» μια νέα
«θαλάσσια Ιερά Οδό». Πρόκειται για μια
πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιά (ΟΛΕ) και της «Ελευσίνας 23
πολιτιστική πρωτεύουσα», με την οποία
όπως τονίζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διε-
υθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ Απόστολος
Καμαρινάκης και ο γενικός καλλιτεχνικός
διευθυντής της «Ελευσίνας 23 πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης» Μιχαήλ
Μαρμαρινός, θα δημιουργήσει μια νέα
υπεραξία στην πόλη της Ελευσίνας και θα
δώσει μια ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη
του τουρισμού. Μάλιστα ο κ. Μαρμαρ-
ινός μιλά για τη δημιουργία μιας «δεύτερ-
ης μνήμης» δίπλα στην ιστορική χερσαία
Ιερά Οδό των Μυστών της αρχαίας Ελλά-
δας.

Το οπτικο-ακουστικό τμήμα του ΑΠΕ-
ΜΠΕ Video-services με drone και κάμε-
ρες κατέγραψε μέρη της διαδρομής,
όπως μπροστά στο θαλάσσιο χώρο,
όπου έγινε η ιστορική ναυμαχία της
Σαλαμίνας, που θα αποτελέσει άλλωστε
και την αιχμή του δόρατος στα πολιτιστι-
κά δρώμενα που προγραμματίζονται στη
θαλάσσια Ιερά Οδό, καθώς και τα στενά
του περάματος του Ασπρόπυργου έως
την Ελευσίνα. Παράλληλα μέσα από τη
διήγηση της προϊσταμένης μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων της Δυτικής Αττι-
κής Καλλιόπης Παπαγγελή καταγράψαμε
στο Video που δίνουμε σήμερα στη δημο-
σιότητα, τα αρχαιολογικά μνημεία που
συναντά κάποιος στη χερσαία διαδρομή
από την Αθήνα έως το λιμάνι της Ελευ-
σίνας.

Το σενάριο και την σκηνοθεσία υπο-
γράφει ο δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ
Γιώργος Κουβαράς.

Παρακολουθηστε το βιντεο 
https://www.youtube.com/watch?v

=AzoP-wT6mCg

«Μια θάλασσα 7 πόλεις»

Η πρωτότυπη αυτή ιδέα θα υλοποιηθεί
με πλοιάρια ανοιχτού τύπου, θα ξεκινά
από τον Πειραιά (πιθανότατα από το
Πασαλιμάνι) θα διέρχεται από το ιστορικό
στενό της Σαλαμίνας, θα διασχίζει το Κερ-
ατσίνι, το Πέραμα το Χαϊδάρι και τον
Ασπρόπυργο και θα καταλήγει στο λιμά-
νι σε μικρή απόσταση από τον αρχαιολο-
γικό χώρο της Ελευσίνας.

«Θα είναι μια πολιτιστική διαδρομή.
Ένας πλους πολιτισμού» υπογραμμίζει ο
κ. Μαρμαρινός στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και
συνεχίζει: «Με μία λαμπρή έμπνευση ο
αντιδήμαρχος πολιτισμού ο κ. Τατάκης
έδωσε έναν υπότιτλο σε αυτή την χειρο-
νομία: “Επτά πόλεις μια θάλασσα”».

«Η κάθε μία από αυτές τις πόλεις που
θα διέρχεται ο πολιτιστικός πλους έχει να
προσφέρει ένα πολιτιστικό απόθεμα σε
αυτή τη διαδρομή, για να μην μείνω στα
θεαματικά και τα θεμελιώδη, όπως είναι
ότι αυτός ο πλους διατρέχει τα στενά της
Σαλαμίνας, διατρέχει την ιστορία της
ναυμαχίας στα ίδια νερά» τονίζει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μαρμαρινός.

Από την πλευρά του ο κ. Καμαρινάκης
εξηγεί σχετικά με τη θαλάσσια Ιερά Οδό
της οποίας έχει όλη την επιχειρησιακή
λειτουργία: «Πιστεύουμε ότι δίνουμε μία
νέα πνοή και όχι μόνο για την πολιτιστι-
κή πρωτεύουσα που θα είναι η Ελευσίνα,
αλλά θεωρώ ότι θα υπάρξει παρακαταθ-
ήκη για να γίνει κάτι καινούργιο. Κάτι
πρωτοπόρο και αισιόδοξο. 

Να δούμε δηλαδή στην περιοχή της
Δυτικής Αττικής κάτι καινούργιο και ελπι-
δοφόρο. Θα είναι μια διαδρομή με πολι-
τιστικά δρώμενα σε κάθε στάση του
πλοίου».

Πολλαπλά οφέλη

Προσβλέποντας στα πιθανά οφέλη μιας
τέτοιας δράσης ο κ. Καμαρινάκης τονίζει
ότι θα είναι μεγάλα.

«Εμείς φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή έναν
κορμό. Ο κορμός θα έχει και διάφορα
κλαδιά που θα πηγαίνουν στις πόλεις-
δήμους όπου θα περνάει η θαλάσσια
Ιερά Οδός. Επομένως δίνουμε τη
δυνατότητα να έρθουν και εκπρόσωποι
από τους δήμους, οι οποίοι θα τονίζουν
μέσω ξεναγού ή διαφόρων εκδηλώσεων
και τις τοπικές ιδιαιτερότητες που έχει
κάθε δήμος».

Από την πλευρά του ο κ. Μαρμαρινός
θεωρεί ότι «όταν πολλαπλασιάζονται οι
προσβασιμότητες, η δυνατότητα πρόσβα-
σης σε μία πόλη, πολλαπλασιάζεται και η
εσωτερική της δυνατότητα για οικονομική
ανάπτυξη».

Ας σημειωθεί ότι σήμερα δεν υπάρχει
καμία διασύνδεση του Πειραιά με την
Ελευσίνα μέσω θαλάσσης, πέρα των
εμπορικών πλοίων. Για τον κ. Καμαρι-
νάκη η «θαλάσσια Ιερά Οδός» θα δώσει
κίνητρο και για τους τουρίστες που
έρχονται με κρουαζιερόπλοια ή άλλους
τρόπους στον Πειραιά να επισκεφθούν
μέσω της πολιτιστικής διαδρομής, την
Ελευσίνα.

Συνδυασμός πολιτισμού θαλάσσιας
και χερσαίας Ιερά Οδού

Η νέα αυτή καινοτόμος δράση θα μπο-
ρούσε να συνδυαστεί και με την χερσαία
Ιερά Οδό, σε ένα πολιτιστικό οδοιπορικό.
Πολλές φορές, και στο παρελθόν, η
προϊσταμένη των αρχαιολογικών χώρων
και μουσείων στη Δυτική Αττική κυρία
Καλλιόπη Παπαγγελή είχε τονίσει στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ το μεγάλο ενδιαφέρον στον
άξονα της Ιεράς Οδού και περιγράφει
πώς ακριβώς μπορεί να είναι η πολιτιστι-
κή διαδρομή

«Είναι ένα έτοιμο προϊόν πολιτιστικού
ενδιαφέροντος. Φανταστείτε να πείτε
στους ξένους ελάτε να προχωρήσετε στα
βήματα των Μυστών και να ακολουθήσε-
τε την Ιερά Οδό. Να ξεκινήσετε από τον
αρχαιολογικό χώρο στον Κεραμεικό. Να
διασχίσετε τον πάλαι ποτέ Ελαιώνα, που
απομεινάρια του θα δείτε στον κήπο του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Να περάσε-
τε από το μεταβυζαντινό εκκλησάκι του
Αγίου Σάββα που έχει εντοιχισμένα
ανάγλυφα πάνω. Να περάσετε από τους
σταθμούς του μετρό, όπου έγιναν ανασ-
καφές και έχουν αποκαλυφθεί τμήματα
της Ιεράς οδού. Να πάτε στον Διομήδιο
κήπο, όπου εκεί μπορείς να συνδυάσεις
πραγματικά τη φύση και τα ίχνη της ιεράς
οδού. Να δεις το βυζαντινό μοναστήρι
του Δαφνιού, με εξαιρετικά ψηφιδωτά
που μόνο στην μονή της χώρας μπορ-
ούμε να δούμε ίσης αξίας ανάλογα και
όπου στην αρχαιότητα υπήρχε ιερό του
Δαφνίου Απόλλωνα. Να περάσεις από
την στενή κοιλάδα και τον ναό της Αφρ-
οδίτης, ένας αρχαιολογικός χώρος που
σώζεται και ανήκει στην εφορία μας. Να
περάσεις από την λίμνη των Ρητών τη

λίμνη Κουμουνδούρου. Να περάσεις από
το μεσαιωνικό κάστρο του Ασπρόπυργου
που ήταν χτισμένο από μάρμαρα από τα
ταφικά μνημεία κατά μήκος της Ιεράς
οδού και ήταν λευκά γι’  αυτό και ονομά-
στηκε Ασπρόπυργος. Να φτάσεις τέλος
στην είσοδο της σημερινής πόλης της
Ελευσίνας και εκεί στη διασταύρωση με
την αρχαία κοίτη του Κηφισού να δεις τη
ρωμαϊκή γέφυρα, ένα από τα καλύτερα
δείγματα ρωμαϊκής γεφυροποιίας. Και
τέλος να καταλήξεις στον αρχαιολογικό
χώρο της Ελευσίνας».

Θα γίνει αναβάθμιση στην μνήμη
«Αυτή τη στιγμή η χερσαία ιερά Οδός

που γνωρίζουμε έχει απόλυτα υποβαθμι-
στεί», παρατηρεί από την πλευρά του ο
Μιχαήλ Μαρμαρινός και προσθέτει:
«Είμαστε τυχεροί ιστορικά, που συντηρεί
ακόμα το όνομα της. Και θα πρέπει να
αγωνιζόμαστε για την συντήρηση και δια-
τήρηση του ονόματος αυτού γιατί έτσι
αφυπνίζουμε συνειδήσεις και αντιλήψεις
ώστε αυτή η Ιερά Οδός να συνεχίσει να
είναι μία περιπατητική εμπειρία τουλάχι-
στον ως δυνατότητα.

Η πολιτιστική πρωτεύουσα σε μία από
τις πομπές που θα καταλήξουν εδώ που
βρισκόμαστε, έχει τίτλο 21 χιλιόμετρα και
με ένα τρόπο υποστηρίζει αυτή τη
θεσμοθέτηση… με τους περιηγητές τους
βαδιστές μια ευχή για την Ελευσίνα».

«Η σύνδεση με τη θαλάσσια Ιερά οδό,
καταλήγει ο κ. Μαρμαρινός είναι
συμπτωματική με την έννοια ότι πολλά
σημεία της χερσαίας εκβάλουν προς τη
θάλασσα. Και από ένα σημείο και μετά
κινούνται παράλληλα με αυτήν. Η σύνδε-
ση είναι ότι τα μνημεία της Ιεράς Οδού
πιθανόν να αναφερθούν στην ξεναγητι-
κή διαδρομή της θαλάσσιας, η οποία έχει
να αναδείξει και άλλα σημεία ειδικά της
θαλάσσιας».

Το έργο του ΟΛΕ
Σχετικά με την επιχειρησιακή δράση ο

κ. Καμαρινάκης δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
αναφερόμενος στο έργο της ΟΛΕ ΑΕ για
την επίτευξη του εγχειρήματος, ότι όλοι οι
αρμόδιοι φορείς έχουν εκφράσει το
ενδιαφέρον και την στήριξη τους, με
πρώτο το υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής που έθεσε τη
Θαλάσσια Ιερά Οδό υπό την αιγίδα του.

«Τα εγκαίνια της Θαλάσσιας Ιεράς
Οδού σχεδιάζεται να πραγματοποιήσει η
αθηναϊκή τριήρης “Ολυμπιάς” και η ΟΛΕ
ΑΕ έχει διασφαλίσει το σημείο για τον
ασφαλή ελλιμενισμό της στο ιστορικό
λιμάνι της Ελευσίνας. Παράλληλα, με την
εικαστική αναμόρφωση του κτιρίου στην
προβλήτα της πρώην Αμερικανικής
Βάσης, πολύ κοντά στο παλαιό Ελαιουρ-
γείο, όπου φιλοξενούνται πολιτιστικές
εκδηλώσεις, δημιουργείται ένα κτιριακό
σύνολο που θα αποτελεί σημείο αναφο-
ράς Πολιτισμού στο παραλιακό μέτωπο
της Ελευσίνας», αναφέρει ο κ. Καμαρι-
νάκης.Στόχος είναι το εγχείρημα να
συνεχίσει και μετά το 2023 υπογραμμίζει
ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΕ.

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΝΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Πως θα πραγματοποιηθεί η θαλάσσια διασύνδεση 

της Ελευσίνας με τον Πειραιά, μέσα από 7 δήμους, που «θα
χαράξει» μια νέα «θαλάσσια Ιερά Οδό»
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Εκδήλωση Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Φυλής
Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς: 

Οι εργαζόμενοι είναι οι συνεργάτες που πάνε τον τόπο μπροστά 

Τ
ην ευκαιρία να ανταλλά-
ξει θερμές ευχές με τους
Εργαζόμενους του

Δήμου Φυλής λίγες μέρες πριν τα
Χριστούγεννα σε μια άκρως εορ-
ταστική ατμόσφαιρα είχε ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
το μεσημέρι του Σαββάτου 3
Δεκεμβρίου 2022. 

Ο Δήμαρχος όχι μόνο έδωσε
το “παρών” στην εκδήλωση που
διοργάνωσε το Σωματείο Εργα-
ζομένων του Δήμου Φυλής στην
ταβέρνα “Αβράμης” της Χασιάς,
που γέμισε απ΄άκρη σ’  άκρη,
αλλά και πέρασε από όλα τα τρα-
πέζια των εργαζομένων,  ανταλ-
λάσσοντας ευχές με τον καθένα
και την καθεμία χωριστά. 

Στην σύντομη ομιλία του εξάλ-
λου επεσήμανε πως βρίσκεται
ανάμεσα σε φίλους και φίλες, “σε
συνεργάτες, με τους οποίους ο
Δήμος Φυλής, προχωράει δια-
ρκώς μπροστά” 

https://youtu.be/tPgWMzZ0Y
wE

Ο νέος Πρόεδρος του Σωμα-
τείου Εργαζομένων Νίκος Σταυρ-
αάκης με την ολόπλευρη συμπα-

ράσταση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου φρόντισαν στην κάθε
λεπτομέρεια την εκδήλωση με
αποκορύφωμα την κλήρωση που
περιλάμβανε ξεχωριστά δώρα
(τηλεοράσεις και Laptop).  Στην
επιτυχία της εκδήλωσης  εξάλλου,
συνέβαλε το μενού που περιλάμ-
βανε εξαιρετικό φαγητό και ποτό
αλλά και το ζωντανό μουσικό
πρόγραμμα. Η ορχήστρα των
Βασίλη Πλαβούκου και Άγγελου
Σούτα ανέβασαν το θερμόμετρο
του κεφιού στα ύψη και ξεσήκω-
σαν τους εργαζόμενους σε χορό
που κράτησε καλά, ως τις απογε-
υματινές ώρες. 

Την άκρως πετυχημένη εκδή-

λωση των Εργαζομένων τίμησαν
εκτός από τον Δήμαρχο, η Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ζωή Αρβανιτάκη, οι Αντιδήμα-
ρχοι, Ελένη Λιάκου και Γιώργος
Αβράμης, οι Αναπληρωτές
Δημάρχου Χρυσούλα Κουράση,
Βασίλης Γεωργιάδης, Γιώργος
Ραφτέλης και Γιώργος Κρητικός,
ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθμών Ζεφυρίου Γιώργος
Κούρκουλος, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Σταμάτης Αβράμης
που ως ιδιοκτήτης της ταβέρνας
διακρίθηκε για το άψογο σέρβις
και την ζεστή φιλοξενία και ο Α’
επιλαχών Βουλευτής ΝΔ Δυτικής
Αττικής Σταμάτης Πουλής. 

Εκδήλωση αδελφοποίησης του
Δήμου Μάνδρας -Ειδυλλίας με την
ουκρανική πόλη Ιζμαΐλ

Τον Σύλλογο ΑμεΑ Μεγάρων, επισκεφθηκε , 
ο Α’ Επιλαχών Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής, 

Σταμάτης Πουλής την Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

Σ
τις 3 Δεκεμβρίου 2022, στο
πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρ-
ας Ατόμων με Αναπηρία, ο Α’

Επιλαχών Βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττι-
κής, Σταμάτης Πουλής επισκέφθηκε
τον Σύλλογο ΑμεΑ Μεγάρων, όπου
προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας
είναι το πως φροντίζει τα μέλη της που
για διάφορες αιτίες βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση. Δεν φτάνουν απλά
οι δηλώσεις συμπάθειας για κάθε
περίπτωση πολίτη με αναπηρία. Χρει-
άζονται πολλά περισσότερα. 

Χρειάζεται να βελτιώσουμε τη ζωή
αυτών των συμπολιτών μας, υπο-
στηρίζοντας την απρόσκοπτη ένταξή
τους και παρέχοντας υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ενδυνάμωση της
αυτονομίας τους.

Προσωπικά, προσπαθώ στο μέτρο των δυνατοτήτων μου να είμαι δίπλα
στους συμπολίτες μας με αναπηρία αλλά και σε εκείνους που δίνουν το
χρόνο τους και το είναι τους για να τους παρέχουν, καθημερινά, φροντίδα
και αρωγή.

Είναι πραγματικά σπουδαίο το έργο που γίνεται από τους κατά τόπους
συλλόγους, όπως ο Σύλλογος ΑμεΑ Μεγάρων που εδώ και 27 χρόνια ανα-
πτύσσει υπηρεσίες και προγράμματα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής
των συμπολιτών μας με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Σίγουρα, είναι δύσκολος και μακρύς αυτός ο αγώνας αλλά η θέληση δεν
γνωρίζει όρια. Μπορεί να αλλάξει πολλά από τα κακώς κείμενα που
δυστυχώς ακόμη και σήμερα καταδυναστεύουν την καθημερινότητα συνανθ-
ρώπων μας. Οι λύσεις υπάρχουν. Η βούληση έλειψε για πάρα πολλά χρό-
νια. Ωστόσο κάτι αρχίζει να αλλάζει. Κι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσο-
υμε ώστε σε αυτή την κατεύθυνση να επενδύσουμε. Όλοι. Και η πολιτεία και
η αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας που στο
πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης του μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά σε
μια κοινωνία ισοτιμίας.

Περισσότερες δράσεις λοιπόν, περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες
δυνατότητες.Μπροστά θα πάμε όλοι μαζί. Κανένας μόνος του, κανένας
πίσω. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που αξίζει να ενώσουμε χέρια, ιδέες
και δυνάμεις για να το κερδίσουμε!»

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθ-
ης, οι Αντιδήμαρχοι, ο Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβου-
λίου και η Πρόεδρος του
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε. σας καλούν
στη συζήτηση με την αντιπρο-
σωπεία της ουκρανικής πόλης
Ιζμαΐλ (Ισμαήλιο) για τη συνερ-
γασία και την αδελφοποίηση
της με το Δήμο μας.
Η εν λόγω προσπάθεια επιχειρ-

εί να ενισχύσει τους δεσμούς
φιλίας που έχει εδώ και χρόνια
αναπτυχθεί ανάμεσα στο Δήμο
Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-
Οινόης και τον ουκρανικό λαό. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου
2022 στις 12:30 μ.μ. στο Πολι-
τιστικό Κέντρο "Μίμης
Δούκας" (Σακελλαρίου & Νικο-
λαΐδου).
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4488 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

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

ααλλοουυμμιιννίίοουυ  ααννααζζηηττάά  εερργγααττοοττεεχχννίίττεεςς..
ΑΑπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκοούύ  ::  eexx..mmeettaall@@yyaahhoooo..ggrr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων για το κατάστημα  pet-shop
ζωοτροφών της Ελευσίνας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ,
πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ
08:00-15:00, με ένα ρεπό την εβδομάδα.. Γνώστης
υπολογιστών, επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχα καταστήματα.Για
βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφαλείας-Φύλακες,
για την στελέχωση της φύλαξης
Bιομηχανικών Eγκαταστάσεων, στη
περιοχή του Ασπροπύργου.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφ-
αλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
• Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.

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 email: info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax: 2108060055
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
2106121719
Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,
στο τηλέφωνο 210-6121719.

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας :
www.eyefm.gr

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 
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ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ

Πωλείται 
μονοκατοικία διώροφη

στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 180 τμ
σε άριστη κατάσταση

σε περιφραγμένο
χώρο

1 στρεμμάτων 
Τηλ: 6949897678

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

Εν οικιάζεται αυτόν ομη μον οκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονο-
κατοικία στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου πίσω από το 6ο
Δημοτικό σχολείο απέναντι
από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευα-
στική. 70m2. Υπνοδωμάτιο ,
Καθιστικό – κουζίνα και μπά-
νιο.
Από οικοσκευές διαθέτει
φουρνάκι και κλιματιστικό. 
Ηλιακό θερμοσίφωνα καινούργιο.
Αυλή 30m2 ,κήπος 60m2. Θέα εισόδου στο δημοτικό σχολείο , 
θέα από την ταράτσα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.
Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483
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Την ήττα γνώρισε η ομάδα
της Λαμπερής για την 6η
αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος απο την ομάδα του
Ερμή Άνω Λιοσίων με σκόρ 2
- 4.

Με γκόλ του Καλομενίδη
ύστερα από ωραία ενέργεια
και σουτ ευτύχησε να προη-
γηθεί στο 12ο λεπτό της ανα-
μέτρησης!

Αυτό ήταν και το σκόρ του
ημίχρονου, αφου η ομάδα
μας άντεξε στην πίεση των
αντιπάλων μετά από σωτήρ-
ιες επεμβάσεις του εξαιρετι-
κού σήμερα τερματοφύλακα
Ευάγγελου Τουρτα.

Στην επανάληψη η ομάδα του Ερμή
μπήκε πιο αποφασισμένη και παίζοντας
γρήγορα ποδόσφαιρο κατάφερε να ισοφ-
αρίσει στο 55 και στο 60 να προηγηθεί.

Η ομάδα της Λαμπερή Α.Σ. Ελευσίνας
δεν τα παράτησε και παρα την κουραση
οι παίκτες του coach Τζαφέρη βγήκαν
μπροστά και στο 66 σημάδεψαν το
δοκάρι μετά από εκτέλεση φάουλ του
Νικόλα Θοδώρι.

Στην επόμενη φάση και μετά από
ελεύθερο ο Ερμής κατάφερε τριπλασιά-
σει τα τέρματα του.

Στο 78' ο Θοδώρι δεν αστόχησε αυτή
φορά και με φάουλ έξω από την περιοχη
μείωσε σε 2-3.

Οι παίκτες της Λαμπερής πιέζοντας για
να πετύχουν το γκόλ της ισοφάρισης σε
μια κόντρα δεν τα κατάφεραν και δέχθη-
καν και 4ο τέρμα από την ομάδα του
προπονητή Γιάννη Φατόλια!

Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές
και το επιτελείο της ομάδας για την εξαιρ-
ετική τους προσπάθεια!

Καλή συνέχεια στην ομάδα του Ερμή
Άνω Λιοσίων! 

«Ο Α.Σ.Ο.Δ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ είναι στην
ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την
συμφωνία με την εταιρία, η οποία θα είναι ο
επίσημος χορηγός ονοματοδοσίας της ομάδας
μας για την αγωνιστική περίοδο 2022-23.

Η ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε. στοχεύει ψηλά,
και δεν θα είναι απλά συμπαραστάτης, αλλά
μπροστάρης στην προσπάθεια της ομάδας
μας και θα συνοδεύει σε κάθε αναφορά τον
Α.Σ.Ο.Δ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ από εδώ και στο
εξής. Και εγένετο ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Σ.Ο.Δ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ λοιπόν!

Ο πρόεδρος του Α.Σ.Ο.Δ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κος Νικόλαος Ματθαίου, μετά την επίτευξη της
συμφωνίας, τόνισε:

«Οι εποχές είναι δύσκολες και οι φίλοι
φαίνονται στα δύσκολα. Και αυτό ακριβώς
κάνει Κα Άννα Κιβωτοπούλου. Στέκεται δίπλα
μας και την ευχαριστούμε, γιατί από  την θέση
της ως Γενική Διευθύντρια της εταιρίας
ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε., στηρίζει έμπρακτα
την προσπάθειά μας να πάμε τον Α.Σ.Ο.Δ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ψηλά».

Η Κα Άννα Κιβωτοπούλου, Γενική Διευθύντρ-
ια της εταιρίας ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, δήλωσε: «Ο
πολιτισμός, η παιδεία και η άθληση αποτελούν
τους τρεις απαραίτητους πυλώνες για την κοι-
νωνική ανάπτυξη των ανθρώπων. Ο αθλητι-
σμός πέρα από ένα ευχάριστο τρόπο διασκέ-
δασης, συνάμα εξευγενίζει το σώμα,την ψυχή
και το πνεύμα. 

Αποτελεί έναν υγιή τρόπο ζωής και βοηθάει
κυρίως τα παιδιά μας να μαθαίνουν να τρέφ-
ονται σωστά, να ζουν με πειθαρχία και αυτο-
συγκράτηση. Μαθαίνει στους αθλούμενους να
παίζουν ομαδικά, να μοιράζονται και να έχουν
έναν κοινό στόχο.

Πιστεύω πολύ σ’ αυτό που έλεγαν οι πρόγο-
νοί μας «νους υγιής εν σώματι υγιή».

Στηρίζουμε την ομάδα Handball Α.Σ.Ο.Δ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ γιατί πιστεύουμε στην δυνα-
μική αυτής της ομάδας και ότι συμβάλει στη
δημιουργία μίας καλύτερης κοινωνίας. 

Τα παιδιά μας θα μάθουν μέσα απ’ αυτό το
υπέροχο και ομαδικό άθλημα να συνεργάζον-
ται.

Βλέποντας την προσπάθεια που κάνει αυτή
η διοίκηση, κανένας δεν πρέπει να μείνει αμέ-
τοχος. Στηρίζουμε την ανοδική πορεία του
Α.Σ.Ο.Δ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και είμαστε δίπλα σε
κάθε υγιή προσπάθεια που με υπομονή και
επιμονή μπορεί να φέρει μεγάλες στιγμές
στην ομάδα Handball».

Προφίλ εταιρείας

Η ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Α.Ε. δραστηριοποι-
είται εδώ και πάνω από 65 έτη στο χώρο των
ελαστικών επενδύσεων κυλίνδρων και την
αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφ-
ανειών και αποτελεί έναν από τους πιο
σημαντικούς προμηθευτές στον χώρο της
Βιομηχανίας, ιδιαίτερα στους Κλάδους μετάλ-
λου και αλουμινίου, συσκευασίας,
εκτυπώσεων, κλωστοϋφαντουργίας και non-
woven, ξύλου, χημικές και ενέργειας. Πραγμα-
τοποιεί εξαγωγές σε εννέα χώρες εκτός Ελλά-
δος και είναι πιστοποιημένη με το ISO
9001:2015.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο
website: https://www.kivotopoulos.gr/

Γ ΈΣΚΑΝΑ: Ο Γ.Σ Μεγάρων 88-74 τον Αρη Γλυφάδας
Με νίκη συνέχισε τις αγωνιστικές του
υποχρεώσεις το ανδρικό τμήμα μπάσκετ
του Γυμναστικού Συλλόγου Μεγάρων,
αφού επικράτησε στις 2 Δεκεμβρίου 2022
στον εντός έδρας αγώνα της Γ' ΕΣΚΑΝΑ
έναντι του Άρη Γλυφάδας με σκορ 88-74.
Η ομάδα μας μπήκε αποφασιστικά από
το πρώτο λεπτό και απέκτησε εξαρχής
το προβάδισμα, το οποίο δεν έχασε σε
κανένα σημείο του παιχνιδιού.
Μαγικός ήταν ο Κωστής Δέδες, ο οποίος
εκτός από τις πολλές ασίστ, πέτυχε 33
πόντους. Εξαιρετική εμφάνιση και για τον
Τάσο Κόμπουλη, τόσο σε άμυνα όσο και
επίθεση, με 20 πόντους. Ακολούθησαν ο Γιώργος Λυτόπουλος με 19 πόντους και ο Παναγιώτης
Καραβανάς επίσης με 19 πόντους, οι οποίοι με τις δυνατές τους άμυνες δεν άφησαν περιθώριο
στον αντίπαλο για εύκολα καλάθια.
Συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθεια και την νίκη!
Την επόμενη Παρασκευή, 9-12-2022, η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ηρακλή
Δραπετσώνας.

ΒΈΣΚΑΝΑ: Νίκη
εκτός έδρας η
Ενωση Νέας 
Περάμου

Για την 9η αγωνιστική της
Β΄ΕΣΚΑΝΑ ανδρών η Ενωση
Νέας Περάμου επικράτησε
εκτός έδρας της αθλητικής
ακαδημίας Αλίμου με 74-76.

ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ- ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ 74-76
Διαιτητές : Χρόνης, Καψαριδ-
ης
Δεκάλεπτα : 14 – 22,  33-41,
51-51,  74- 76

ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ (Παπαδ-
ημητρίου, Τσιριγωτάκης):
Μπόρος 6, Λυντιρίδης 8,
Πατίνιωτης 2, Μπάρκας
13(4), Κριεκουκης 14(3), Τρι-
πολίτης 3(1), Καμακαρης 2,
Καραβαγγέλης 6(1), Κακαλης
2, Θαλασσινός 11(1),
Πρίντεζης 7(1)
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ η (Αράπης,
Μπόρας): Κοντόπουλος 32(4),
Καραϊσκος 13(1), Μπαγδα-
τογλου 4, Αντιπάτης 6(1),  Στε-
φάνου 14(1), Σταυράκης ,
Μπούρας , Γαβαλάς , Σάμ-
πλης 3(1) , Καπέτσης 4 Κομ-
ματας, Παπαδόπουλος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(επί 9 αγώνων)

1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ      18
2 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ 17
3 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
16
4 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
15
5 ΝΟΤΙΟΙ ΑΛΙΜΟΥ          15
6 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ           14
7 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
14
8 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο
ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 14
9 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
13  
10 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ            12
11 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ        12
12 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣ
10  
13 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10
14 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΚ
9

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
10Η ( 08/12/2022)

21.45 ΚΛ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ
21.15 1ο ΚΛ Ν ΠΕΡΑΜΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ
21.45 ΚΛ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΤΙΟΙ
ΑΛΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
21.30 ΚΛ ΝΕΟ ΒΑΡΗΣ ΑΟ
ΒΑΡΗΣ «Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
21.30 ΚΛ ΔΑΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μ
ΛΙΟΥΓΚΑΣ ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ
20.30 ΚΛ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΘΕΟΜΗΤ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ
22.00 ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

Ήττα της Λαμπερής Ελευσίνας
από τον Ερμή Ανω Λιοσίων



Γ/1 ΑΝΔΡΩΝ 8Η
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Νίκη
για τον Πανελευσι-
νιακό U23 και ΟΚΕ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ -
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
(U23) 79 53

Διαιτητές : Γαρίν η, Αυγεριν ός
Π.

Δεκάλεπτα : 24-7, 40-25, 59-
31, 79-53

ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ (Γαζής): Χαρα-
λαμπίδης 1, Μπόθος 13(3),
Μυσιρλής, Παπαστάμος 14,
Ρουμάν ι 2, Τόμπρος, Χρυσάκης
11, Αν των ίου 13(3), Γκαν ής
7(1), Φωτόπουλος, Κωστάκης
12, Κουτσουδάκης 6.

Ν.Ε.ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ U23
(Υφαν τής): Λεβέν της 18(2),
Παπαδόπουλος 8(1), Κών στας
4(1), Χατζόγλου 7(1), Τζωρτζά-
τος 2, Γκιούλης, Υφαν τής 5(1),
Μπουραζέρης 2, Μουρτζούκος

7(1).

ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
(U23) 69 80

Διαιτητές : Μπερέτσος,
Ερμίδης

Δεκάλεπτα : 18-26, 36-39, 45-
67, 69-80

ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ(Διαλυν άς ):  Καρ-
αμάν ης 2, Γαλετάκης 15, Λίν ος
5(1) Στρατιδάκης 2, Καμαριν ός,
Κραββαρίτης 1, Καραμάν ης
3(1), Ορφαν ουδλάκης 19(2) ,
Συραν ίδης 4, Βλάττας 2, Κασι-
μάτης , Μωραίτης 6

Π Α Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ
(Βούλγαρης):  Πούρης 4(1),
Μπουρίτης 4, Δεν δριν ΄πος
13(1) , Κεφαλάς 3(1), Μαν ωλά-
το;ς 17(3), Γεωργιόπουλος 2,
Πατρίκης 9(1), Μπουρν τέν ης
6(2), Κατσαν εβάκης 14, Ρόκας
5(1) , Κων σταν τόπουλος,
Κιάν ζεβ 3

ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-

ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ 61- 67
Διαιτητές Γερουλάν ος, Μαυρο-

ειδής
Δεκάλεπτα 13-15, 27-26, 41-

45, 61-67.
ΘΡΙΑ (Προσελεν της) Παπου-

τσής, Πάσχ ος 2, Νικολου
12(1), Καπράν ας, Τέν της, Χαι-
μαλας 2, Κων σταν τέλος 6,
Τζαγκαράκης 11, Γιουργιωτό-
πουλος 20(4), Δρακωτός 6(1),
Λιάσκος 2

ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Μπογ-
δαν ίδης) Μπογδαν ίδης 15(4),
Βιτζηλαίος Γιώργος 12(4), Κιρ-
κασιάδης 8(2), Γαβαλάς, Γιούρτ-
ης 9, Βιτζηλαίος Σταμάτης 9(1),
Ζάκι 14, Ορφαν άκος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
16

2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡ(U23) 13

3 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
(U23)13

4 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ    12  

5 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ

12
6 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

12
7 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ

12
8 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ

12
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

11
10 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΜΕΓΑΡ(U23) 8
11 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ

8
12 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ

ΣΟΦΙΑΣ    8
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ              7

Γ/2 ΟΜΙΛΟΣ

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΦΙΛΙΑ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 65 64

Διαιτητές : Τζίμης . Κηπώσης
κι

Δεκάλεπτα: 15-09, 36-27, 52-
43, 65-64

ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Διολέτης ,
Μπαλάφας): Δούκας Ε. 7,
Φωτιάδης 20(4) , Μαξιλάρης 3,

Μαρούγκας 5, Λάζαρης; 2,
Ρόκας 10(1), Κον τός 8, Στεφά-
ν ου 4(1), Δούκας Λ. 6(2),,
Πατέλης , Φέϊζο

ΦΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Χαρλαμ-
πίδης): Μπαζάκος 8, Σπυρίδω-
ν ος 20(1), Παπαδόπουλος 4,
Χαραλαμπίδης 4, Ντακούλιας
22(4), Σταύρου 5 , Τσσιγ-
κούν ης 1, Λάϊος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1  ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (U23)  15
2 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ     14
3 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ   10
4 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ           10
5 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ    10
6 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ     10
7 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ        10
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ   10
9 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ       10
10 ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ         8
11 ΗΡΑΚΛΗΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 7
12 ΓΑΟΠ                6

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022 θριάσιο-13  

H Eνωση Ασπροπύργου 
2-2 στη Ν.Πέραμο

Για την 6η
αγωνιστική της
Α ΄ κ α τ η γ ο ρ ί α ς
στην Δυτική
Αττική η Νέα
Πέραμος και η
Ε ν ω σ η

Πανασπροπυργιακού αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2
ύστερα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Τα Γκολ:

(17′ 27′)Τοπτίδης Ιωάννης(Ν.Π)
(38 50′) Σερέπας και Ηλιόπουλος(Ε.Π)
…Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ενωση
Πανασπροπυργιακού ζήτησε πέναλτι στο 2′ σε
ανατροπή του Τσαγιάννη απο αμυντικό της Περάμου.
Διαιτήτευσε ο Φώτης Ντάουλας. Βοηθοί: Πλάκας Χ.-

Νάκος Π.
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ(προπονητής Αρης Κακογιάννης):
Βαρουδάκης, Μυρτάι(77’Πνευματικάκης),
Χριστοδουλίδης, Ζουμπλιός, Λημνιάτης, Γεωργιάδης,
Τσακάι(17′ λόγω τραυματισμού Δραγάσης), Καμπόλης,
Κοκόσι(85’Μπάρδης), Τοπτίδης, Καραγιάννης.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Αναστασίου Μ, Ρήγας, Γκελάι,
Αναστασίου Ι,Πατσιονίδης, Νάκος.
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ(προπονητής
Κυριάκος Μίχας): Ανδριόλας, Δημακάκος, Πίνης,
Βουρνάζος(35’Ηλιόπουλος), Τύρπος, Κοντούλης,
Τσαγιάννης, Σερέπας, Τσάτσος(75’Τσεβάς). Μακρίδης,
Αλμέιδα.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Φίλης, Μίχος, Νταφόπουλος,
Τσούτι, SHENΟ,Σαμπάνης.

Αλώβητος ο 
Απόλλωνας Ποντίων

πέρασε από τα Μέγαρα
4-0 τον Μίμα

Ο Απόλλων ας Πον τίων  Ασπρ-
οπύργου για την  6η αγων ιστική
στο ν τέρμπι της Α΄ΕΠΣΔΑ πέρα-
σε σαν  σίφουν ας από τα Μέγαρα
και επικράτησε του αήττητου ΑΟ
Μίμα Μικρασιατικής με 4-0.

Τα τέρματα της ομάδας του Γιώρ-
γου Αδάκτυλου που βρέθηκαν  σε
καλή ημέρα σημείωσαν  οι Φραγκό-
πουλος 28′, Τσουτσάν ης 2(42′,
77′), και Αθαν ασιάδης 64′.

Αιξίζει ν α σημειωθεί ότι οι Πόν τι-
οι είχ αν  και τρία δοκάρια με τους

Αθαν ασιάδη, Φραγκό-
πουλο,Γκαβζίδη.

Διαιτήτευσε ο Αρι-
στείδης Αλιάγας.Βοηθ-
οί: Παύλος-Φαρμάκης.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ(π ρο-
πον ητής Νίκος Πατσίρ-
ης): Βαν δώρος, Χριστό-
πουλος, Ζουμπουρλής,
Γαλαν ός(46′ Κήττας), Μήτσος Δ.,
Μήτσος Α., Παπαν ικόλας(35′
Μαζιώτης), Τούσης, Μάκρας(85′
Χατζιάδης), Στρατάκης, Μπαγδά-
τογλου.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπον -
ητής Γιώργος Αδάκτυλος): Κολιάκ-

ης, Παπαδόπουλος Ν., Φραγκό-
πουλος, Πουλικίδης(85′ Στυλίδης),
Κομιώτης, Κουρούμα(60′ 

Πετσίτης), Τσουτσάν ης, Βασι-
λειάδης(85′ Παπαδόπουλος Π.),
Γκαβζίδης, Κουσίδης, Αθαν ασιάδ-
ης(71′ Κίτσιος).

ΜΠΑΣΚΕΤ Β' : Ηττα του
Παν ελευσιν ιακού από τον

Παν ιών ιο

Για την 9η αγωνιστική του 2ου ομίλου
της ΒΈθνικής μπάσκετ στο ντέρμπι ο
Πανελευσινιακός ΑΟΚ  γνώρισε την ήττα
στη Ν.Σμύρνη από τον Πανιώνιο με 56-
77.

Πανιώνιος – Πανελευσινιακός 77-56
Διαιτητές : Κωνσταντινόπουλος,

Σπυρόπουλος, Ουσταμπασίδης.
Δεκάλεπτα : 25-18, 46-32, 57-43, 77-56
Πανιώνιος (Ταυρόπουλος,

Καλούδης): Τρύφωνας, Λάζαρης, Αντω-
νάκης 4, Σαχπατζίδης 19, Σταθόπουλος
5(1), Χάλαρης 8, Χρήστου, Τσουγκαράκ-
ης 4, Βεργίνης 24(4), Παπαδιονυσίου Ε.
9(1), Παπαδιονυσίου Γ. 4(1), Μάντζαρ-
ης.

Πανελευσινιακός ΑΟΚ (Βούλγαρης,

Κλήμης): Νίκου 6(2), Κατσανεβάκης,
Καρακατσάνης 3(1), Ντακούλιας 10(2),
Μανωλάτος 8(1), Κρασάκης, Σταμέλος
6, Λεκάκης, Πουρής 3(1), Ρεκουνιώτης 6,
Μακρής 14(6), Δενδρινός

Η Βαθμολογία (σε 9 αγώνες) :
1.Πανιώνιος 18
2.Πανελευσινιακός 16
3.Παλαιό Φάληρο 15
4.Αιγάλεω 15
5.Πρωτέας Βούλας 14
6.ΑΕΝ Κηφισιάς 13
7.Διαγόρας Ρόδου 12
8.Δούκας 12
9.Πεύκη 12
10.Έσπερος Καλλιθέας 12
11.ΟΦΗ 11
12.ΑΟΚ Χανιά 9   

*Οι τέσσερις πρώτες ομάδες συμμε

τέχουν στα πλέι οφς ανόδου με τη
νικήτρια να ανέρχεται στην Α2 Ανδρών

**Οι ομάδες από τις θέσεις 7-10
συμμετέχουν στα πλέι άουτ, με τις δυο
ηττημένες να υποβιβάζονται στην Γ'
Εθνική

*** Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβι-
βάζονται κατευθείαν στην Γ' Εθνική.

Η επόμενη αγωνιστική (10η, 10/12)

Δούκας-Πεύκη
Π. Φάληρο-Διαγόρας Ρόδου
Αιγάλεω-Πανιώνιος
Πανελευσινιακός-Έσπερος Καλλιθ-

έας
ΑΟΚ Χανιά-Πρωτέας Βούλας (11/12)
ΟΦΗ-ΑΕ Ν. Κηφισιάς (11/12)

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα 
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης
Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

Κιβωτός του Κόσμου: 

Νέα καταγγελία σοκ για
ξυλοδαρμό 14χρονου από
τέσσερις παιδαγωγούς
Την  ίδια ώρα μία ν έα πληροφορία για τα
όσα συν έβαιν αν  στις δομές της ΜΚΟ
έρχ εται στη δημοσιότητα. Σύμφων α με
τον  ΣΚΑΪ, πρώην  εργαζόμεν ος στη δομή
του Βόλου υποστήριξε ότι έν ας 14χ ρον ος
ξυλοκοπήθηκε τον  περασμέν ο Μάρτιο
από τέσσερις παιδαγωγούς, εν ώ όταν  τον
Ιούλιο του 2022, το παιδί απομακρύν θηκε
από τη δομή, ξυλοκοπήθηκε για δεύτερη
φορά και επεστράφη πίσω.
Όπως σημείωσε ο πρώην  εργαζόμεν ος,
παιδοψυχ ολόγοι και κοιν ων ικοί λειτουργοί
καταβάλλουν  προσπάθειες, τις τελευταίες
ώρες, ν α «αν οιχ τεί» το παιδί, ώστε ν α
δώσει συμπληρωματική κατάθεση σχ ετικά
με τη δράση των  παιδαγωγών , για ν α
κληθούν , οι τελευταίοι, ν α δώσουν  τις
εξηγήσεις τους εν ώπιον  της δικαιοσύν ης.

Ξέσπασμα από τον  δικηγόρο του πατέρα
Αν τών ιου

Το Σάββατο, την  απομάκρυν ση του
πατρός Αν των ίου από όλες τις δομές της

Κιβωτού του Κόσμου σχ ολίασε ο δικηγόρ-
ος του επικεφαλής της ΜΚΟ, Θρασύβου-
λος Κον ταξής ο οποίος απαίτησε την
άμεση επέμβαση των  εισαγγελικών
αρχ ών . 
«Ελπίζω ο κύριος Ιερών υμος, η κυρία
Μαρτιν ου και η κυρία Μιχ αηλίδου ν α κοι-
μήθηκαν  καλά στα πολυτελή διαμερίσματά
τους», συμπλήρωσε ο δικηγόρος και εξήγ-
ησε ότι ο πατήρ Αν τών ιος που έμεν ε
στην  Κιβωτό του Κόσμου, δεν  έχ ει που
αλλού ν α μείν ει με την  οικογέν ειά του.

Ο δικηγόρος είπε επίσης στους δημοσιο-
γράφους ότι δεν  υπήρχ ε προειδοποίηση
ή επίσημη εν ημέρωση για ν α αφήσει το

χ ώρο που έμεν ε ο πατήρ Αν τών ιος με
την  οικογέν ειά του. Είπε ότι έχ ουν  αλλά-
ξει τις κλειδαριές και η οικογέν εια δεν
μπορεί ούτε τα πράγματά της ν α πάρει.
«Είν αι παράν ομο! Θα κάν ω ό,τι προβλέ-
πει ο ν όμος. Τη δευτέρα θα δω τον  κύριο
Ντογιάκο και θα υποβληθεί και έγκληση
για συγκεκριμέν α αδικήματα» είπε ο δικ-
ηγόρος.

Τέλος, σχ ολιάζον τας δημοσιεύματα με
δηλώσεις του πατρός Αν των ίου, ο δικ-
ηγόρος ξεκαθάρισε ότι «ο πατέρας
Αν τών ιος δεν  έχ ει προβεί σε καμία δήλω-
ση. Ούτε ο πατήρ Αν τών ιος, ούτε η πρε-
σβυτέρα».

H συνέχεια απο σελ. 3

«Προσπάθησα, ν α καταλάβω τι
είχ ε γίν ει και από τι είχ ε
εν οχ ληθεί. Πίστεψα ότι
εν οχ λήθηκε μάλλον  από τον
θόρυβο που έκαν ε το χ λοοκο-
πτικό και το αλυσοπρίον ο και για
ν α κερδίσω χ ρόν ο του απε-
υθύν θηκα λέγον τας ‘’δεν  θες ν α
κόψουμε τα χ όρτα; Δεν  θα τα
κόψουμε’’».

Η γυν αίκα, μπροστά στα
έκπληκτα μάτια των  συν αδέλφ-
ων  της και της γειτον ιάς που
άκουσε τις φων ές, άρχ ισε ν α
τρέχ ει και περίοικος άν οιξε την
αυλόπορτα της μον οκατοικίας
της. Μπήκε η έν τρομη εργαζό-
μεν η, οι δυο γυν αίκες κλειδαμπα-
ρώθηκαν  στην  αυλή και ειδο-
ποίησαν  την  αστυν ομία. Λίγη
ώρα αργότερα και εν ώ ο δράστης
εν  τέλει πέταξε το αλυσοπρίον ο,
εξακολουθούσε ν α βρίσκεται
στην  περιοχ ή του συμβάν τος,
ν α παραμιλάει και ν α βρίζει, ν α
πετάει με μαν ία και ν α σπάει τα
μηχ αν ήματα κηπουρικής.
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμ-
μάτων στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτι-
κή Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
6988342861

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 κα-
τάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '08, μπάνιο, επιπλωμένη,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, μέσο θέρμανσης:
πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθε-
ρη, ιδανική 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, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου, χωρίς
ασανσέρ, ζώνη οικιστική,
δάπεδα: μάρμαρο, πολύ κα-
λή κατοικία με δύο μεγάλα
υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κου-
ζίνα με καθιστικό και τζάκι και
μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
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 μπά-
νιο, τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1

επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80, μπά-
νιο, 2 wc, θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρι-
σμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου
κατασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθέ-
τει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc, πόρ-
τα ασφαλείας, αυτ. θέρμαν-
ση πετρελαίου και λέβητας,
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, ανακαινι-
σμένη, ανακαίνιση '20, τιμή
450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυ-
ψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενε-
ργ. 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 ηλικιωμένο-
υς και άτομα με κινητικά πρ-
οβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κα-
τάσταση μονοκατοικία 72
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί της
λεωφόρου Θρασυβούλου
και Βαγγέλη Περπινιάδη,
Άνω Φούσα, με αυλή, κοντά
σε προαστιακό, στάση λεω-
φορείου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '90, μπάνιο, κλιματι-
σμός, ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνι-
ση '00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, κουζίνα (αυτόνομη),
studio 6/5/2022 11:43 πμ, τι-
μή 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:
1Όροφος: 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 εκ-
κλησία 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 ασφά-
λιση.
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

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
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Ο ΑΔΜΗΕ διασυνδέει 
τη Σαντορίνη με τη Νάξο

Με επιτυχία ποντίστηκε το ηλεκτρικό καλώδιο
υψηλής τάσης μεταξύ των δύο νησιών 

Έ
ν α σημαν τικό ορόσημο για το
έργο της διασύν δεσης Σαν το-
ρίν ης-Νάξου ολοκλήρωσε ο

ΑΔΜΗΕ μετά την  επιτυχ ή πόν τιση του
υποβρύχ ιου ηλεκτρικού καλωδίου που
θα διασυν δέσει τα δύο ν ησιά.

Το καλώδιο υψηλής τάσης 150 kV με
εν σωμάτωση οπτικών  ιν ών  και συν ο-
λικό μήκος 82,5 χ λμ., εγκαταστάθηκε σε
μέγιστο βάθος 435 μ. και θάφτηκε για
την  προστασία του σε όλο το υποθα-
λάσσιο τμήμα της διασύν δεσης.

Ο ΑΔΜΗΕ προχ ωρά την  κατασκευή
εν ός ακόμη σύν θετου έργου με υψηλές
τεχ ν ικές και κατασκευαστικές απαιτή-
σεις, λόγω του ιδιαίτερου αν άγλυφου του
βυθού μεταξύ της Σαν τορίν ης και της
Νάξου.

Η ν έα ηλεκτρική διασύν δεση που θα
εν σωματώσει τη Σαν τορίν η στο ηπειρ-
ωτικό σύστημα υψηλής τάσης, μέσω της
ήδη διασυν δεδεμέν ης Νάξου, αποτελεί
τμήμα της τέταρτης και τελευταίας φάσης
της διασύν δεσης των  Κυκλάδων  και
αν αμέν εται ν α ολοκληρωθεί το 2023. 

Στο πλαίσιο του ίδιου έργου έως το
2024 θα διασυν δεθούν  επίσης η Φολέ-
γαν δρος, η Μήλος και η Σέριφος με 

τη Σαν τορίν η και το Λαύριο, κλείν ον -

τας έν αν  κύκλο επεν δύσεων  που ξεπε-
ρν ά τα 800 εκατ. ευρώ για την  εν εργει-
ακή θωράκιση περισσότερων  από 20
ν ησιών  στις Κυκλάδες. 

Η τελευταία φάση της διασύν δεσης
των  Κυκλάδων  είν αι έν α έργο μείζον ος
σημασίας για τους εθν ικούς εν εργεια-
κούς και περιβαλλον τικούς στόχ ους
καθώς με τη λειτουργία του, υπολογίζεται
ότι θα μειώσει τις ετήσιες εκπομπές διο-
ξειδίου του άν θρακα κατά περίπου 150
χ ιλιάδες τόν ους και θα δημιουργήσει
περιθώριο έως 730 MW για την  αν ά-
πτυξη ν έων  ΑΠΕ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του
Εθν ικού Σχ εδίου Αν άκαμψης και Αν θ-
εκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χ ρημα-
τοδότηση της Ευρωπαϊκής Έν ωσης
–NextGeneration EU, ύψους 164,5
εκατ. ευρώ, ως μέρος της Δ’ Φάσης της
ηλεκτρικής διασύν δεσης των  Κυκλά-
δων .


