
Κατάσχεση 600 κιλών ακατάλληλου
κρέατος στον Ασπρόπυργο

Βασικά αίτια των κατασχέσεων
είναι η υπέρβαση του ορίου

διατηρησιμότητας, η έλλειψη σημάτων
καταλληλότητας και η φύλαξη νωπών

προϊόντων σε κατάψυξη

‘’ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ’’ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανοίγει, διάπλατα, ο
δρόμος για την ανέγερση
της Φοιτητικής Εστίας

στα Άνω Λιόσια

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΑΑ
ΠΠΕΕΤΤΡΡΕΕΛΛΑΑΙΙΑΑ    
ααννέέλλααββεε  ττηη  

χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττοουυ
έέρργγοουυ  ααννάάππλλαασσηηςς

ττοουυ  κκιιννηημμααττοογγρράάφφοουυ
««ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΣΣ»»

ΑΑππααλλλλααγγμμέέννοοςς  ππλλέέοονν  ααππόό  ννααυυάάγγιιαα
ΟΟ  ππααλλααιιόόςς  λλιιμμέέννααςς  ττοουυ  ΦΦοοννιιάά    

Με μέριμνα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ

Σημαντική πρόοδος για την Αττική 
- Αυξήθηκαν κατά 25% οι ποσότητες των
ανακυκλώσιμων υλικών και κατά 35% 

των βιοαποβλήτων που έχουν εκτραπεί από
την ταφή στην Φυλή

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ο Γιάννης Μάγγος νέος 
προπονητής στον Πανελευσινιακό

O Γιάννης Τζανόπουλος υποφή-
φιος για την προεδρία στις

εκλογές της ΕΠΣΔΑ

σσεελλ..  1166

Ακριβότερο κατά 12%
το χριστουγεννιάτικο 

τραπέζι φέτος 
Από 92,55 έως 127,07 ευρώ για 6 άτομα 

37 κιλά χασίς και ποσότητα
κοκαΐνης σε σπίτι 
στη Δυτική Αττική

σσεελλ..  55

ΣΣεελλ..  77

σσεελλ..  99 σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33

σσεελλ..  22--44

ΕΝΤΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΕΔΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΙΚ
Οι «ανακολουθίες» των δεσμεύσεων

του ΥΠΟΙΚ για τη χρηματοδότηση των
δήμων, καταδεικνύει το πως 

αντιλαμβάνεται την Αυτοδιοίκηση

σσεελλ..  33

σσεελλ..  77



Σοβαρό τροχ αίο ατύχ ημα σημειώθηκε
το βράδυ της Τρίτης, στο ύψος του
Δαφν ίου, στο Χαϊδάρι, με αποτέλεσμα
ν α χ ρειαστεί η συμβολή της Πυρο-
σβεστικής προκειμέν ου ν α απεγ-
κλωβίσει έν αν  τραυματισμέν ο άν δρα
από το ΕΙΧ όχ ημά του.

Μέχ ρι στιγμής δεν  έχ ουν  γίν ει γν ω-
στά περισσότερα για το τροχ αίο
ατύχ ημα, το οποίο σημειώθηκε στη
συμβολή της οδού Μυστρά με τη Λεω-
φόρο Αθην ών , εν ώ όπως εν ημέρωσε
η Πυροσβεστική ο άτυχ ος άν δρας
μεταφέρθηκε τραυματισμέν ος με ασθ-
εν οφόρο του ΕΚΑΒ σε ν οσοκομείο.

Στο σημείο επιχ είρησαν  έξι πυροσβέ-
στες με δύο οχ ήματα.

Μ
ε μέριμν α και πρωτοβουλία
του Οργαν ισμού Λιμέν ος
Ελευσίν ας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, ο

παλαιός λιμέν ας του Φον ιά στην
Ελευσίν α είν αι πλέον  απαλλαγμέ-
ν ος από ν αυάγια και έτοιμος ν α
υποδεχ τεί και ν α φιλοξεν ήσει τις
εκδηλώσεις κατά την  επίσημη τελε-
τή έν αρξης της Ελευσίν ας 2023-
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης, τον  ερχ όμεν ο Φεβρο-
υάριο.
Το τελευταίο ν αυάγιο στον  λιμέν α

του Φον ιά απομακρύν θηκε με
δαπάν η του Ο.Λ.Ε. ΑΕ την  Τρίτη
20 Δεκεμβρίου 2022. 

Πρόκειται για το ξύλιν ης κατασκε-
υής τουριστικό σκάφος αν αψυχ ής

“DORIAN SKY” (Ν.Π. 4501), το
οποίο ήταν  εγκαταλελειμμέν ο από
την  πλοιοκτήτρια εταιρεία και παρέ-
μεν ε στον  βυθό από τον  Απρίλιο
του 2013, παρεμποδίζον τας θέσεις
ελλιμεν ισμού όλο αυτό το διάστημα. 
Η επιχ είρηση αν έλκυσης και απο-

μάκρυν σης του ν αυαγίου Θ/Γ -Τ/Ρ
“DORIAN SKY” πραγματοποιήθηκε
με την  συν δρομή ειδικά εκπαιδε-
υμέν ου δύτη και υπό την  επίβλεψη
στελεχ ών  του Ο.Λ.Ε. ΑΕ. Ξύλιν α
τμήματα και εξοπλισμός του πλοίου
αν ασύρθηκαν  με ήλεκτρο-υδραυλι-
κή αρπάγη, φορτώθηκαν  σε τράκτο-
ρα και μεταφέρθηκαν  σε ειδικό
χ ώρο αν ακύκλωσης αποβλήτων .   
Στο σημείο των  εργασιών  τοποθε-

τήθηκε προληπτικά πλωτό αν τιρρυ-
παν τικό φράγμα για την  προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλον τος και
το έργο ολοκληρώθηκε με καθαρισμό
του βυθού.

Σε δήλωσή του ο Διευθύν ων
Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Από-
στολος Καμαριν άκης αν αφέρει:
“Έγκαιρα και με στοχ ευμέν ες εν έρ-
γειες καταφέραμε ν α απομακρυν θ-
ούν  όλα τα ν αυάγια και επιβλαβή
πλοία από τον  ιστορικό λιμέν α του
Φον ιά, ώστε ν α συμβάλουμε από
την  πλευρά μας στην  επιτυχ ή υλο-
ποίηση της επίσημης τελετής έν αρξ-
ης της Ελευσίν ας-Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας,  σε χ ώρους του Λιμέν α
Ελευσίν ας. 
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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: Αστατος καιρός με  σποραδικές καταιγίδες 

Θερμοκρασία: Από 9  έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αν αστασία, Νατάσα, Ναν ά,  

Σία, Τάσα, Σάσα *
Ζωΐλος, Ζωΐλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,
2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κουγιουμτζόγλου 1 - Πλατεία Εθνικής 

Αντιστάσεως, 2105561131

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι.

Λεωφόρος Φυλής 186,  2102474995

ΑΧΑΡΝΕΣ
Μιχελή Ιωάννα Β.Μητρομάρα 25 & Αγίου

Γεωργίου, 2102400124

ΑΑππααλλλλααγγμμέέννοοςς  ππλλέέοονν  ααππόό  ννααυυάάγγιιαα
ΟΟ  ππααλλααιιόόςς  λλιιμμέέννααςς  ττοουυ  ΦΦοοννιιάά    

Με μέριμνα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ

Σοβαρό τροχαίο στο Δαφνί Χαϊδαρίου 
Επιχείρηση απεγκλωβισμού του τραυματισμένου οδηγού 

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για την ανέγερ-
ση της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στα Άνω Λιόσια. 

Μετά την επίσημη εξαγγελία, από τον
Πρωθυπουργό, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα-
λονίκης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, το έργο
μπήκε και διαδικαστικά, σε τροχιά υλο-
ποίησης. Την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022
(16:00), εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επι-
τροπή, αρμόδια για τα έργα που εκτελούνται

με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ). 

Ειδικότερα, το συλλογικό κυβερνητικό
όργανο προχώρησε, μέσω τηλεδιάσκεψης,
στην  έγκριση της αίτησης υπαγωγής στις δια-
τάξεις του ν.3389/2005 (Α΄ 232) του έργου
«Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή,
Συντήρηση και Λειτουργία Φοιτητικών
Εστιών, Φοιτητικού Εστιατορίου και Εκπαι-
δευτικών Αμφιθεάτρων του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής και Χώρων Πολιτι-
σμού με ΣΔΙΤ» της Αναπτυξιακής
Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρ-
είας του Δήμου Φυλής.

Πρόκειται για ένα διπλό έργο:
Πρώτον, το έργο ανέγερσης

φοιτητικής εστίας και αμφιθεάτρ-
ων, με δυναμικότητα 1.100 χώρων
φιλοξενίας φοιτητών, που θα ανα-
πτυχθεί στο τμήμα του Πάρκου
Πόλης που περιλαμβάνεται
μεταξύ της οδού Αχαρνών (προς
Μενίδι), του Κολυμβητηρίου και του
κτιρίου της Υποδιεύθυνσης Ασφα-
λείας Δυτικής Αττικής, έκτασης
περίπου 29, 7 στρεμμάτων. Οι
χώροι φιλοξενίας θα δημιουργηθ-
ούν σε κτίρια με ύψος, το πολύ 10,5
μέτρων (περιλαμβανομένης στέγ-

ης 1,5 μέτρου). Τα κτίρια θα διαταχθούν κατά
μήκος μιας διαδρομής που θα σχηματισθεί
μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του χώρου.
Στο κέντρο θα δημιουργηθεί χώρος συγκέντρ-
ωσης, δηλαδή πλατεία και στην περίμετρο
χώροι πρασίνου οι οποίο θα βελτιώσουν το
μικροκλίμα και θα προσφέρουν ηχομόνωση.

Δεύτερον, το έργο ανέγερσης Πολιτιστικού
Κέντρου, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορε-
τικά τμήματα με κύριους και βοηθητικούς
χώρους, υπόγειο χώρο στάθμευσης, καθώς
επίσης και υπαίθριες διαμορφώσεις που θα
εναρμονίζουν τις κτιριακές εγκαταστάσεις
στον περιβάλλοντα χώρο. 

Την ικανοποίησή του για την έγκριση του
έργου εξέφρασε ο αναπλ. Υπουργός Ανά-
πτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος έκανε
λόγο για έργο πνοής για το Δήμο Φυλής. Την
ολόθερμη υποστήριξή της εξέφρασε η Υπο-
υργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως τονίζοντας
ότι θα λύσει υπαρκτά προβλήματα του ΠΑΔΑ. 

Τις ευχαριστίες του στα μέλη της Κυβερν-
ητικής Επιτροπής εξέφρασε ο Δήμαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς. «Η ανέγερση
Φοιτητικής Εστίας αποτελεί οραματικό έργο
που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του Δήμου
Φυλής, θέτοντάς τον στο χάρτη των Δήμων
που διαθέτουν πανεπιστημιακές εγκαταστά-
σεις. Στον ίδιο χώρο, στην περιοχή του Πάρ-
κου Πόλης, θα δημιουργηθεί Πολιτιστικό Κέν-
τρο. 

Η έγκριση αυτού του μεγάλου  έργου αποτε-
λεί το επιστέγασμα μιας σειράς συντονισμέ-
νων ενεργειών του Δήμου Φυλής και του
ΠΑΔΑ, που επιβραβεύτηκαν  από την
Κυβέρνηση. 

Ευχαριστώ τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ Πανα-
γιώτη Καλδή και όλους όσοι συνέβαλαν στην
ωρίμανση του έργου. Τους διαβεβαιώνω ότι
θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε
σκληρά μέχρι την ολοκλήρωσή του», τόνισε
χαρακτηριστικά.  

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη συνεχίζονται οι συστηματικοί
καθημερινοί έλεγχοι στην αγορά από τις

υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, ενόψει της εορ-
ταστικής περιόδου.

Στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων οι ελεγκτές της
Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν στην
κατάσχεση συνολικά 3 τόνων προϊόντων ζωικής
προέλευσης.

Στις 19-12-2022 κατασχέθηκαν στον Ασπρόπυρ-
γο (ψυκτική εγκατάσταση, εντός θαλάμου κατά-
ψυξης), 600 κιλά κατεψυγμένου κιμά

Στις 20-12-2022 κατασχέθηκαν, στον Ταύρο
(εγκατάσταση κρέατος, εντός θαλάμου κατάψυξης
και εγκατάστασης), 2.403 κιλά προϊόντων ζωικής
προέλευσης (οι έλεγχοι στο συγκεκριμένο σημείο
συνεχίζονται και ενδέχεται να αυξηθεί η ποσότητα
των κατασχεμένων προϊόντων).

Βασικά αίτια των κατασχέσεων είναι η υπέρβαση
του ορίου διατηρησιμότητας, η έλλειψη σημάτων
καταλληλότητας και η φύλαξη νωπών προϊόντων σε
κατάψυξη.

Ο Γ. Πατούλης, αφού ενημερώθηκε για τα σχετικά 
αποτελέσματα των ελέγχων, επισήμανε ότι

στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η προστασία
των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας.
«Αποστολή μας είναι να διασφαλιστεί η εύρυθμη

λειτουργία της αγοράς, η τήρηση του νομοθετικού
πλαισίου και η προστασία της δημόσιας υγείας. Δε
θα επιτρέψουμε σε κανένα να θέσει σε κίνδυνο τη
ζωή των πολιτών. 

Τέτοιου είδους φαινόμενα χρειάζεται να αντιμε-
τωπίζονται άμεσα, καθώς σε διαφορετική περίπτω-
ση πλήττουν την αξιοπιστία της αγοράς, η οποία
στην πλειονότητα της λειτουργεί υποδειγματικά»,

σημείωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης.
Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι διενεργούνται σε

πάσης φύσεως χώρους που παρουσιάζουν κατανα-
λωτική κίνηση την εορταστική περίοδο – χώροι
εστίασης/ αναψυχής, καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορ-
ικά / εποχικών ειδών καταστήματα και γενικότερα
χώροι τροφίμων και ποτών.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ανοίγει, διάπλατα, ο δρόμος για 
την ανέγερση της Φοιτητικής 
Εστίας στα Άνω Λιόσια 

Κατάσχεση 600 κιλών ακατάλληλου κρέατος στον Ασπρόπυργο
Βασικά αίτια των κατασχέσεων είναι η υπέρβαση του ορίου διατηρησιμότητας, η έλλειψη σημάτων

καταλληλότητας και η φύλαξη νωπών προϊόντων σε κατάψυξη

Ο επιλαχ ών  Βουλευτής Σταμάτης Πουλής είδε μαζί με το Δήμαρχ ο Φυλής
την  τηλεδιάσκεψη της Κυβερν ητικής Επιτροπής, καθώς, με την  ιδιότητα
του Διευθύν ον τος Συμβούλου της Αν απτυξιακής, είχ ε εν εργό συμμετοχ ή

στην  ωρίμαν ση του έργου
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συνεχίζεται από τη σελ. 2

Από την  πρώτη στιγμή ο
Ο.Λ.Ε. ΑΕ στάθηκε
αρωγός παρέχ ον τας φιλο-
ξεν ία των  πολιτιστικών
εκδηλώσεων , σε χ ώρους
αρμοδιότητάς του.
Για την  Διοίκηση του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ παραμέν ει
κορυφαία προτεραιότητα
η απομάκρυν ση όλων
των  επικίν δυν ων  πλοίων
και ν αυαγίων , που
βρίσκον ται επί σειρά
ετών  στον  κόλπο της
Ελευσίν ας, σε σημεία

δικαιοδοσίας της.
Γι΄ αυτό και το έργο μας

συν εχ ίζεται, με στόχ ο
την  εύρυθμη λειτουργία
του λιμέν α, την  ορθή
διαχ είριση της αγκυρο-
βολίας σκαφών  και κυρίως
τον  εκσυγχ ρον ισμό των
παρεχ όμεν ων  λιμεν ικών
υπηρεσιών ”.
Μέχ ρι σήμερα, έχ ουν
απομακρυν θεί από την
περιοχ ή αρμοδιότητας
Ο.Λ.Ε. ΑΕ συν ολικά 15
επ ικ ίν δυν α-επ ιβλαβή

πλοία και ν αυάγια.
Επίσης, ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ εξα-
κολουθεί ν α καλύπτει το
κόστος για τις αν άγκες
ηλεκτροφωτισμού των
κοιν όχ ρηστων  χ ώρων
στις εκτάσεις, οι οποίες
απ οχ αρακ τ ηρίσ τ ηκ αν
από Χερσαία Ζών η Λιμέ-
ν ος Ελευσίν ας και παρ-
αχ ωρήθηκαν  στους Δήμο-
υς Ελευσίν ας, Ασπρ-
οπύργου και Μεγαρέων
για κοιν όχ ρηστο και κοι-
ν ωφελή σκοπό.

Βραβείο στον Αρχιφύλακα 
Καπάτο Παύλο για την σημαντική 

συνεισφορά του στην Τράπεζα Αίματος
της Ελληνικης Αστυνομιας!

Στο Α.Τ. Ελευσίν ας όπου
υπηρετεί ο Αρχιφύλακας Καπά-
τος Παύλος,  ύστερα από σχετι-
κή διαταγή του Αρχηγού της
ΕΛ.ΑΣ. και του Διευθυν τού Υγει-
ον ομικού της ΕΛ.ΑΣ., μέσω της
Διέυθυν σης Αστυν ομίας Δυτικής
Αττικής, του απον εμήθηκε βρα-
βείο για την  σημαν τική και εξαι-
ρετική συν εισφορά του στην
Τραπεζα Αίματος της Ελλην ικής
Αστυν ομίας!

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά: Ξεκιν-
ησα δειλά και ισως φοβήθηκα το
1997 να δώσω πρώτη φορά αιμα
εθελοντικά ως πολίτης.Αυτός ο
φόβος και η δειλία μετουσιώθηκε
σε συνεχή αιμοδοσια μεχρι σήμε-
ρα, ως στέλεχος της μεγάλης
αστυνομικής οικογένειας, για τον
συνάνθρωπο που πάσχει και το έχει άμεση ανάγκη! 

Όσο δύναμαι θα συνεχίσω αυτόν τον ιερό σκοπό, χωρίς φόβο και με
γνώμονα τον συνάνθρωπο και συνάδελφο εν γενει! Ευχαριστώ την ηγεσία
της ΕΛ ΑΣ. που με τίμησε με την προσηκων τιμή και εύχομαι Καλά Χρι-
στούγεννα και Καλές Γιορτες! 

Αρχιφύλακας Καπάτος Παύλος του Μάρκου 
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Οι «ανακολουθίες» του υπουργείου Οικονο-
μικών αναφορικά με την  υλοποίηση των
δεσμεύσεών του περί χρηματοδότησης

των δήμων για την κάλυψη του αυξημένου ενερ-
γειακού κόστους και των πληθωριστικών πιέσεων
που αγγίζουν συνολικά τη λειτουργία τους, πυρ-
οδότησε την έντονη κριτική της διοίκησης της
ΚΕΔΕ κατά την προ χθεσινή συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου, που είχε στην ατζέντα
του τα οικονομικά των δήμων. 
Ειδικότερα ο  πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε
χαρακτηριστικά πως «υπάρχουν απορίες για το
πώς αντιλαμβάνεται το υπουργείο Οικονομικών
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης», υπε-
νθυμίζοντας ότι στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στο Βόλο
είχε ανακοινωθεί από την πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΣ ότι θα δοθούν στους δήμους 50 εκ. ευρώ,
ως έκτακτη χρηματοδότηση για να ανταπεξέλθουν
στο ενεργειακό κόστος.
«Μαθαίνουμε όμως πως το υπουργείο Οικονο-
μικών έχει δεύτερες σκέψεις να μη δώσει τα χρή-
ματα, ή να δώσει κάποια από τα χρήματα και τα

άλλα να δοθούν βάσει της εξοικονόμησης που
πετύχαμε. Είναι αδιανόητο να πιστεύει κάποιος,
ότι είναι εφικτό με τα τωρινά δεδομένα, στις 20
Δεκεμβρίου, να κάνουμε ακριβείς μετρήσεις εξοι-
κονόμησης ενέργειας.
Το είχαμε άλλωστε δηλώσει από την αρχή που
εξαγγέλθηκε το πρόγραμμα. Συμφωνήσαμε ότι θα
πρέπει να συμβάλλουμε ως δήμοι για να μειώσο-
υμε τις σπατάλες, αν υπάρχουν τέτοιες. 
Τα φώτα στους δρόμους όμως θα ήταν ανέφικτο
να κλείνουν για πολλούς λόγους πέραν του προφ-
ανούς, δηλαδή της ασφάλειας των πολιτών. 
Και τί είπαμε, αν εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να αυτό
να γίνει, νομοθετήστε για να τα σβήσουμε. Φυσικά
κανένας δεν νομοθέτησε τίποτα, γιατί καταλα-
βαίνετε τις ευθύνες που θα είχε όποιος το έπρατ-
τε.
Ενώ λοιπόν αυτό δεν έγινε ποτέ, μαθαίνω ότι τα
25 από τα 50 εκ. δεν θα καταβληθούν άμεσα
γιατί θέλει το υπουργείο να ελέγξει την εξοικονόμ-
ηση. Αυτά τα πράγματα δεν συνάδουν με την
κοινή λογική. 

Καταδεικνύεται δυστυχώς το χάσμα που υπάρχει
αυτή τη στιγμή μεταξύ της Αυτοδιοίκησης και του
υπουργείου Οικονομικών».
Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε επίσης ότι ακόμη
και σήμερα να γίνει η κατανομή των πρώτων 25
εκ. ευρώ, οι δήμοι δε θα προλάβουν να τα αξιο-
ποιήσουν και θα αφήσουν απλήρωτες οφειλές.

Ακόμη και σήμερα δεν έχει καθοριστεί  το τί
πρόκειται να γίνει με το αυξημένο ενεργειακό

κόστος των ΔΕΥΑ

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανέφερε ακόμη ότι το υπο-
υργείο Εσωτερικών καταβάλει μια προσπάθεια να
δοθούν και τα υπόλοιπα 25 εκ. ευρώ τουλάχιστον
απολογιστικά. Αυτό όμως, είπε, θα αδικήσει τους
Δήμους που έχουν ΔΕΥΑ, γιατί οι μικρότεροι
κυρίως Δήμοι που έχουν υδρεύσεις – αποχε-
τεύσεις και δεν έχουν ΔΕΥΑ, δείχνουν μεγαλύτερα
κόστη λειτουργίας.
«Συνεπώς, συμπλήρωσε, αυτοί θα πάρουν περισ-
σότερα χρήματα την ώρα που οι ΔΕΥΑ δεν έχουν
πάρει ακόμη τίποτα, παρόλο που όλο αυτό το διά-
στημα στήριξαν τις τοπικές κοινωνίες, δεν
προχώρησαν σε καμία αύξηση και δεν έκοψαν
έργα, με την ελπίδα ότι θα πάρουν χρήματα όπως
πήρανε και πολλοί άλλοι κλάδοι.
Και αυτό θεωρώ πως είναι μια ανακολουθία. Από
τον καλοκαίρι ζούμε έναν παραλογισμό για το αν
μπορούν να πάρουν οι ΔΕΥΑ χρήματα, αν πρέπει
να μπουν στον κανόνα de minimis ή δεν πρέπει να
μπουν. 
Ακόμη και σήμερα δεν έχει καθοριστεί  το τί πρό-
κειται να γίνει με τις ΔΕΥΑ. Ανακοινώθηκε από τον
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα ότι
θα δοθούν για αρχή 20 εκ. ευρώ και μέχρι σήμερα
δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ στα ταμεία τους.
Θεωρώ ότι πλέον θα μείνουν απλήρωτοι λογαρια-
σμοί ρεύματος. Αδυνατούν να κάνουν κάτι διαφο-
ρετικό».

Τέλος τέθηκε και θέμα επανεξέτασης των απο-
λαβών των μηχανικών στους δήμους. 

Ειδικότερα κατά τη  συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ
καταγράφηκε στα «καλά νέα» το γεγονός ότι
εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες της προκήρυξης
13Κ, και πλέον 1.427 μηχανικοί θα διοριστούν
στους ΟΤΑ, οι περισσότεροι εκ των οποίων στους
δήμους.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ «οι άνθρωποι αυτοί, από τους οποίους
περνάνε τεχνικά προγράμματα,  περνάει το Ταμείο
Ανάκαμψης, δεν μπορούν να αμείβονται με 700
και 800 ευρώ, δεν πρόκειται να μείνουν στο δήμο.
Θα πρέπει να δούμε πως θα μπορέσουμε πιο ενε-
ργά να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς απολαβές για
αυτούς τους οποίους περνάνε σχεδόν τα πάντα
και έχουν αυξημένες ευθύνες για όσα γίνονται
γύρω μας».

Σ
τη σύλληψη μία 57χρονης προχώρησαν
το μεσημέρι του Σαββάτου, στα διόδια
των Νέων Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη,

αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών
του Τμήματος Ασφάλειας Πολυγύρου, γιατί μετά
από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι έκρυβε 154 γραμ-
μάρια κοκαΐνη στο σουτιέν της. Σε έρευνα που
ακολούθησε σε σπίτι στη Δυτική Αττική, βρέθηκε
ποσότητα κάνναβης βάρους 37 κιλών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνω-
ση της Αστυνομίας, η 57χρονη συνελήφθη για
διακίνηση, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών
ουσιών. Συγκεκριμένα, μετά από συντονισμένες
ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε η
57χρονη να οδηγεί το αυτοκίνητό της και μέσα
στον στηθόδεσμό της έκρυβε ποσότητα κοκαΐν-
ης βάρους 154 γραμμαρίων, η οποία και
κατασχέθηκε.

Επίσης σε οικία που χρησιμοποιούσε σε περ-
ιοχή της δυτικής Αττικής, διαπιστώθηκε να απο-
κρύπτει:

• 40 συσκευασίες με κάνναβη συνολικού βάρ-
ους 37 κιλών 463,2 γραμμαρίων,

• μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 93,7
γραμμαρίων και

• τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
τα οποία και κατασχέθηκαν.

Το παραπάνω όχημα που χρησιμοποιούσε
κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών
ουσιών, καθώς και το χρηματικό ποσό των 720
ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην
κατοχή της.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που
σχηματίσθηκε σε βάρος της, θα οδηγηθεί στον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

ΕΝΤΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΕΔΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΙΚ
Οι «ανακολουθίες» των δεσμεύσεων του ΥΠΟΙΚ για
τη χρηματοδότηση των δήμων, καταδεικνύει το πως

αντιλαμβάνεται την Αυτοδιοίκηση
Τέθηκε & το θέμα επανεξέτασης των αμοιβών των μηχανικών στους δήμους 

37 κιλά χασίς και ποσότητα κοκαΐνης 
σε σπίτι στη Δυτική Αττική
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ΚΚέέννττρροο  ΕΕρργγαασσίίααςς  ΑΑννααππήήρρωωνν  --  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα

Καλές γιορτές! Καλή χρονιά!
Γράφει ο  Γ. Ρεθυμνιωτάκης

Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης σε συνε-
ργασία με το Πανεπιστήμιο

Πατρών θεσπίζει από το νέο έτος το
Μυστήριο 7  Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
Ελευσίνας IN SITU. Ένα σημαντικό
έργο παρακαταθήκης, ένα πρωτο-
ποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
γύρω από τις κρίσιμες θεματικές
«Περιβάλλον - Υγεία» και «Πολιτι-
σμός - Πολιτιστική Πολιτική», που
απευθύνεται κυρίως στους κατοίκο-
υς της Ελευσίνας και της γύρω περ-
ιοχής, με διδασκαλίες που θα πραγ-
ματοποιούνται επί  του πεδίου,
τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε
εξωτερικούς χώρους της πόλης. Η
συμμετοχή είναι δωρεάν.

Στόχ ος του φορέα είν αι ν α καλλιεργήσει
την  ελεύθερη σκέψη και ν α παρέχ ει
επιστημον ική γν ώση υψηλού επιπέδου
σε κάθε εν διαφερόμεν ο/η αν εξαρτήτως
ηλικίας, εθν ικότητας και μορφωτικού
επιπέδου μέσα από μια ξεχ ωριστή
μαθησιακή εμπειρία. Εκτεν ής εν ημέρω-
ση για τη λειτουργία του προγράμματος
θα πραγματοποιηθεί σε αν οιχ τή εκδή-
λωση OPEN DAY, στις 16 Ιαν ουαρίου
2023, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο
Ελευσίν ας.

Το Μυστήριο 7  Ελεύθερο Παν επιστή-
μιο Ελευσίν ας - IN SITU θα λειτουργή-
σει το 2023, με δυο κύκλους σπουδών .
Στη Συν τον ιστική Επιτροπή του ΕΠΕ
συμμετέχ ουν  μέλη του Παν επιστημίου
Πατρών , του ΕΚΠΑ και του ΠΑΔΑ, η
Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, ο Δήμος

Ελευσίν ας και το Εργατοϋπαλληλικό
Κέν τρο Ελευσίν ας. Ακαδημαϊκός
υπεύθυν ος είν αι ο κος Απόστολος
Βαν ταράκης, Καθηγητής Υγιειν ής του
τμήματος Ιατρικής, του Παν /μιου
Πατρών . 

Στις εκπαιδευτικές εν ότητες συμμε-
τέχ ουν  ειδικοί επιστήμον ες και ερευ-
ν ητές/ερευν ήτριες από Αν ώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα και Ερευν ητικούς
φορείς, στελέχ η θεσμικών  φορέων  και
ομάδων  κοιν ων ικής ευαισθητοποίησης,
καθώς  και  μέλη της πολιτιστικής, οικο-
ν ομικής και κοιν ων ικής ζωής του Θριά-
σιου πεδίου.
Photo credit: John Stathis

Οι κατευθύν σεις του εκπαιδευτικού
προγράμματος Μυστήριο 7  Ελεύθερο
Παν επιστήμιο Ελευσίν ας  IN SITU καθ-
ορίζουν  τα κριτήρια επιλογής των
εκπαιδευόμεν ων . Μετά από ορισμέν α
κοιν ά εισαγωγικά μαθήματα, οι δυο
κύκλοι μαθημάτων  «Πολιτισμός - Πολιτι-
στική Πολιτική» και «Περιβάλλον  -
Υγεία» θα διεξάγον ται αν εξάρτητα ως
αυτοτελείς εκπαιδευτικές  μον άδες, και
θα συν αν τιούν ται σε κοιν ές εκπαιδευ-
τικές δράσεις. 
Τα μαθήματα θα διεξάγον ται σε δυο
τρίμην ες εν ότητες, την  Αν οιξη και το
Φθιν όπωρο. Κάθε κύκλος μαθημάτων
θα αποτελείται από εβδομαδιαία 4ωρα
μαθήματα στη διάρκεια των  έξι μην ών
εκπαίδευσης και θα υποστηρίζεται από
ηλεκτρον ική διαδραστική πλατφόρμα.
Σύμφων α με τη δομή του προγράμμα-

τος, πολλές εκπαιδευτικές συν αν τήσεις
θα πραγματοποιούν ται στην  ύπαιθρο, 

στους τόπους αν αφοράς των  μαθη-
σιακών  εν οτήτων , προσφέρον τας
στους συμμετέχ ον τες μια μον αδική βιω-
ματική εμπειρία. 
Η IN SITU εκπαιδευτική διαδικασία
προαπαιτεί διαδραστικότητα μεταξύ του
Τόπου, των  εκπαιδευτών /συν τον ι-
στών  και των  εκπαιδευόμεν ων . 
Οι συμμετέχ ον τες θα έχ ουν  τη
δυν ατότητα ν α κοιν οποιούν  την  εμπει-
ρία, τα ακούσματα, τις δεξιότητες και
την  αγάπη για τον  τόπο τους σε όλη
την  εκπαιδευτική κοιν ότητα, πολλαπ-
λασιάζον τας το εκπαιδευτικό αποτέλε-
σμα. 

Στο πρόγραμμα θα περιληφθούν
πρωτότυπες, ερευν ητικές εργασίες οι
οποίες θα διεξαχ θούν  σε συν εργασία
εκπαιδευτών  και εκπαιδευόμεν ων . Τα
αποτελέσματα των  ερευν ών  θα παρα-
δοθούν  στην  πόλη, τους κατοίκους και
τις δημοτικές Αρχ ές ως σημαν τική πολι-
τιστική παρακαταθήκη, που θα παράξει
σημαν τικές προτάσεις για τη βελτίωση 

του δομημέν ου και του φυσικού περι-
βάλλον τος της πόλης και της ευρύτερης
περιοχ ής.
Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος,
θα πραγματοποιηθούν  τα «Αν οικτά
Εκπαιδευτικά Συμβούλια», μια καιν οτό-
μος εκπαιδευτική διαδικασία, που θα
δώσει σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμε-
ν ους την  ευκαιρία ν α παρουσιάσουν ,
ν α συζητήσουν   και ν α υπερασπι-
στούν  τις προτάσεις τους με τους
κατοίκους, τους οικον ομικούς παράγον -
τες και τις αρχ ές της πόλης της Ελευ-
σίν ας και της ευρύτερης περιοχ ής.

Οι συμμετέχ ον τες/συμμετέχ ουσες με
την  ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών
και μετά από αξιολόγηση θα λάβουν
πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Οι εγγραφές θα ξεκιν ήσουν  στο
πλαίσιο της Αν οιχ τής εκδήλωσης
εν ημέρωσης, που θα πραγματοποιηθεί
στις 16 Ιαν ουαρίου 2023, στο Εργατοϋ-
παλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας, στις
18.00.

ΜΜυυσσττήήρριιοο  77  ΕΕλλεεύύθθεερροο  ΠΠααννεεππιισσττήήμμιιοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  IINN  SSIITTUU
«Περιβάλλον - Υγεία» & «Πολιτισμός - Πολιτιστική Πολιτική»

Ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Τ
α τελευταία χ ρόν ια
γίν εται μεγάλος ν τόρος
με τις Μ.Κ.Ο. και τα

εκατομμύριά τους. Ήθελα ν α
ήξερα πως γίν εται κάποιες
Μ.Κ.Ο. ν α κουβαλάν ε χ ρήμα-
τα με το τσουβάλι και κάποιες
άλλες ν α μην  μπορούν  ν α επι-
βιώσουν . Το ράδιο αρβύλα στις
γειτον ιές δίν ει και παίρν ει και
μέσα σε όλα αυτά ξαφν ικά βλέ-
πουμε και υψηλά ιστάμεν α

πρόσωπα πίσω από το παρ-
ασκήν ιο για ν α μην  πω κάτω
από το τραπέζι με ύποπτες
και κολάσιμες συν αλλαγές.
Δηλαδή γίν εται τις επί χ ρήμασι
πορευομέν ης κοιν ής γυν αικός
το κιγκλίδωμά, τσάν τες με
χ ρήματα, βαλίτσες με χ ρήμα-
τα, κουτιά με χ ρήματα και ο
λαός που τα έχ ει δώσει από το
υστέρημά του, ψάχ ν ει στα
σκουπίδια  για ν α γεμίσει την
κατσαρόλα. Πρέπει ν α ξέρο-
υμε όλοι ότι η καλοσύν η, η
αγάπη και η συμπόν ια προς
τον  συν άν θρωπο προέρχ ον -
ται από την  φτωχ ολογιά και
όχ ι από τα μεγάλα σαλόν ια και
τα χ ειροκροτήματα. 

Ο παράδεισος είν αι γεμά-
τος, δεν  χ ωράει καρφίτσα.
Που θα πάν ε λοιπόν  όλοι
αυτοί οι μεγαλοευεργέτες αφού
και η κόλαση σιγά-σιγά δεν  θα
τους χ ωράει; 

Τις περισσότερες φορές οι
αν θρώπιν ες αν άγκες μεταφρά-
ζον ται σε χ ρήματα και με
χ τυπήματα στην  πλάτη, εν ώ
θα μπορούσαν  ν α προσφέρ-
ουν  πολύ περισσότερα με δια-
φορετικό τρόπο. Δηλαδή αν τί
για χ ρήματα που χ αλάν ε τον
άν θρωπο και τον  κάν ουν
κατεργάρη, ν α του δώσουμε
ακριβώς αυτό που χ ρειάζεται
με εν τελώς διαφορετικό τρόπο. 

Ο καλύτερος τρόπος για ν α

φτάσει έν α ευεργέτημα στον
προορισμό του είν αι ο ίδιος ο
δικαιούχ ος. Θα πιάσει τόπο
μόν ο αν  του δώσουμε ακριβώς
αυτό που χ ρειάζεται. 

Αν τί για χ ρήματα στέγη ας
πούμε στον  άστεγο, φαγητό
στον  πειν ασμέν ο, ψυχ ολόγο
στον  τρελαμέν ο, κοιν ων ικό
λειτουργό στον  ταλαιπωρημέ-
ν ο. 

Όλα αυτά τα εκατομμύρια
που βρίσκον ται  στα χ έρια του
κάθε ευεργέτη  κρυμμέν α σε
βαλίτσες και σε διάφορες
κρύπτες αν  τα μετατρέψουμε
σε υπηρεσίες και ύλη θα γίν ει
ο κόσμος καλύτερος αλλά και
θα αν ακαλύψουμε μια καιν ούρ-

ια αόρατη πολλαπλή αν απηρία
που λέγεται απληστία, υποκρ-
ισία, ψευτιά και εκμετάλλευση,
και διακρίν εται στη συμπεριφ-
ορά και στον  τρόπο ζωής του
κάθε ευεργέτη. 

Σιγά σιγά όλοι αυτοί οι καλοί
άν θρωποι που θέλουν  μόν ο
το καλό μας πρέπει ν α κατα-
λάβουν  ότι για το καλό όλων
μας πρέπει ν α είμαστε όλοι
ικαν οποιημέν οι, δεν  λέω ν α
μην  φάτε, φάτε…μην  βαρυ-
στομαχ ιάσετε όμως γιατί
υπάρχ ουν  άν θρωποι και φορ-
είς που περιμέν ουν  τα ψίχ ου-
λα από τα περισσεύματά σας. 

Καλή σας όρεξη. 
Ευχ αριστούμε πολύ.                                                          
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Ακριβότερα κατά
περίπου 11-12%
θα κοστίσει εφέ-

τος το χριστουγεννιάτικο
τραπέζι, σε σύγκριση με
το αντίστοιχο του 2021,
σύμφωνα με την εκτίμηση
του Ινστιτούτου Εμπορίου
και Υπηρεσιών της
Ελληνικής Συνομοσπον-
δίας Εμπορίου και
Επ ιχε ιρηματ ικότητας
(ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ).

Το Ινστιτούτο
προχώρησε στην ετήσια
έρευνά του σχετικά με το
κόστος του χριστουγεν-
νιάτικου τραπεζιού για το
2022 σύμφωνα με την
πάγια πρακτική του και -όπως ανακοινώθηκε- από
την τιμοληψίες προκύπτει πως το κόστος για το
εφετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, 6 έως 8 ατό-
μων, κυμαίνεται από 92,55 έως 127,07 ευρώ. Πρό-
κειται για μεταβολή της τάξης του 11,6% έως

12,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του
2021.

Το εύρος των τιμών, σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, δικαιολογείται από την καταγραφή
σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας σε
αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους

καταστημάτων, ενώ υπο-
γραμμίζεται ότι για λόγους
συγκρισιμότητας των δεδο-
μένων με τις προηγούμε-
νες ετήσιες έρευνες του
ΙΝΕΜΥ για την εκτίμηση
του κόστους του χριστου-
γεννιάτικου τραπεζιού δεν
έχουν συμπεριληφθεί
κάποια προϊόντα που
εντάσσονται στο «εορτα-
στικό καλάθι». 

Αντίθετα, τα μελομακάρ-
ονα και οι κουραμπιέδες
καταγράφονται όπως κάθε
χρόνο ενώ δεν συμπερι-
λαμβάνονται στο «καλάθι
του νοικοκυριού» ή στο
«εορταστικό καλάθι».

Μετά την εορταστική περίοδο, το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ
πρόκειται να διενεργήσει πανελλαδική έρευνα σχε-
τικά με την εξέλιξη των πωλήσεων κατά την εορτα-
στική περίοδο στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπο-
ρίου.

Χρηματοδότηση ύψους 28.400 Ευρώ
στον Δήμο Χαϊδαρίου για την 
υποστήριξη των αδέσποτων ζώων
· 
Χρηματοδότηση ύψους 28.400 Ευρώ  για την υποστήριξη των αδέσποτων

ζώων εξασφάλισε ο Δήμος Χαϊδαρίου. Σύμφωνα με απόφαση του Αναπ-
ληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα ο Δήμος θα ενισχυθεί  με το
ποσό αυτό, το οποίο θα διατεθεί:
- Για την απόκτηση ενός ειδικά διαμορφωμένου οχήματος μεταφοράς των
αδέσποτων ζώων που χρειάζονται θεραπεία ή άλλη φροντίδα.
- Για την υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος στειρώσεων.

Ακριβότερο κατά 12% το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος 
Από 92,55 έως 127,07 ευρώ για 6 άτομα 

Οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές 
του Δήμου Αχαρνων συνεχίζονται στη συνοικία

του Κόκκινου Μύλου
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή με
βραβεύσεις του Αθλητικού

Συλλόγου “Π.Α.Σ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ” 

Στο Κλειστό Γυμναστήριο του 2ου
Δημοτικού Ζεφυρίου 

Μια ξεχ ωριστή Χριστουγεν ν ιάτικη γιορτή με την  παρ-
ουσίαση των  ταλέν των  και των  δραστηριοτήτων  του,
πραγματοποίησε ο  Αθλητικός  Σύλλογος  Π.Α.Σ.
ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ στο Κλειστό Γυμν αστήριο του 2ου
Δημοτικού Ζεφυρίου, το απόγευμα της Δευτέρας 19
Δεκεμβρίου 2022. 

Τις ευχ ές τους αλλά και τα συγχ αρητήριά τους για την
ωραία προσπάθεια που γίν εται έδωσαν  στο Διοικητικό
Συμβούλιο, το προπον ητικό team, στους αθλητές και
τους γον είς τους,  ο Δήμαρχ ος Φυλής  Χρήστος Παπ-
πούς, ο Πρόεδρος Αθλητισμού – Πολιτισμού του
ΝΠΔΔ ΠΑΡΝΗΘΑ  Γιώργος Μαυροειδής, ο Αν τιδήμα-
ρχ ος Δ.Ε. Ζεφυρίου Γιάν ν ης Μαυροειδάκος, και ο
Αν απληρωτής Δημάρχ ου και πρόεδρος της Δευτερο-
βάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής Νίκος Χατζητρακοσιας .

Επίσης, την  εξαιρετική αθλητική βραδιά  τίμησαν  με
την  παρουσία τους οι:  Ειρήν η ΑΙΝΔΙΛΗ
Ολυμπιον ίκης Ρυθμικής γυμν αστικής, Α.Αν τιπρόεδρος
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
Πρόεδρος της Τεχ ν ικής Επιτροπής Ρυθμικής Γυμν α-
στικής και η Εύα Χριστοδούλου Ολυμπιον ίκης Ρυθμι-
κής γυμν αστικής. 

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς,  συν εχ άρη
τα παιδιά που απαρτίζουν  τα αθλητικά τμήματα, το
Δ.Σ και τους προπον ητές κι έδωσε την  υπόσχ εση ν α
στηρίξει την  προσπάθεια τους όπως και σε όλους του
αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που πάν ε τον
Δήμο μπροστά. 

Εξάλλου ο Πρόεδρος Αθλητισμού - Πολιτισμού
(Ν.Π.Δ.Δ η Πάρν ηθα) Γιώργος Μαυροειδής επεφύλαξε
ευχ άριστη έκπληξη στα παιδιά με την  προσφορά
πολύτιμου Αθλητικού υλικού. 

Κατά τη λήξη της όμορφης αθλητικής βραδιάς, έγιν αν
και βραβεύσεις των  αθλητών  που χ άρισαν  στον
Σύλλογο σημαν τικές διακρίσεις κατά τη χ ρον ιά που
πέρασε.   

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Β.Ε.Π.
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ίση αντιμετώπιση των 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
για τη συμμετοχή τους
στις Δράσεις κρατικών

ενισχύσεων για τον «Ψηφιακό
Μετασχηματισμό ΜμΕ»

Ο
Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελ-
ητηρίου Πειραιά, κ. Γιώργος Παπα-
μανώλης-Ντόζας, απέστειλε επιστολή

προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για τον αποκλεισμό των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, από τις δράσεις 

του ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Πειραιά, ειδικότερα αναφέρει στην επιστολή του,
ότι το 80% των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων  διαθέτουν λιγότερες από πέντε Ετήσιες
Μονάδες Εργασίας, την ώρα που για να ενταχθεί
κάποια μικρομεσαία επιχείρηση στο συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα προϋπόθεση είναι να έχουν περ-
ισσότερες από πέντε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας,
με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της τεράστιας
πλειοψηφίας των ΜμΕ, από το πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ, ζητά με την επιστολή
του, την άμεση αποκατάσταση της άνισης αντι-
μετώπισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στην πρώτη δέσμη Δράσεων κρατικών
ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»,
στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ
2021 – 2027, ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα οι ΜμΕ.

Σε γιορτινή διάθεση ο ΟΑΦΝΤΗ Ασπροπύργου

Μ
ε αφορμή τις γιορτι-
ν ές μέρες, που
διαν ύουμε ο Πρόε-

δρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ.
Ιωάν ν ης Κατσαρός και ο
Αν τιπρόεδρος, κ. Αν τών ιος
Κον αξής  θέλησαν  ν α
χ αρίσουν   στιγμές ξεγν οια-
σιάς και χ αράς στα μέλη του
Οργαν ισμού.

Κάλεσαν  λοιπόν , τα μέλη
των  3 ΚΑΠΗ του Ασπρόπ-
υργου και μέσα σε γιορτιν ό
κλίμα στόλισαν  το Χριστου-
γεν ν ιάτικο Δέν τρο, τραγου-
δών τας τα κάλαν τα και
αν ταλλάσσον τας ευχ ές για Καλές
Γιορτές. Τι επόμεν ες ημέρες, επισ-
κέφθηκαν  τα Τμήματα Γυμν αστικής
Γυν αικών  και τα Τμήματα Στίβου,
που πραγματοποίησαν  το
τελευταίο τους μάθημα για το
2022 μοιράζον τας αν αμ-
ν ηστικά δώρα και πολλές
ευχ ές για το ν έο έτος. 

Τόσο ο  Πρόεδρος του
ΟΑΦΝΤΗ, κ Ιωάν ν ης Κατσα-
ρός, όσο και ο Αν τιπρόεδρ-
ος, κ. Αν τών ης Κον αξής,
τόν ισαν  ότι,  «Αποχ αιρε-
τούμε μια δυν αμική χ ρον ιά,
γεμάτη κιν ητικότητα και δρά-
σεις, οπότε όλοι δικαιούμα-
στε τώρα την  εορταστική
αν άπαυλα, περν ών τας ποι-
οτικό χ ρόν ο με τις οικογέν ει-
ές μας. Σας ευχ αριστούμε για
την  εμπιστοσύν η, που μας
δείχ ν ετε και εμπιστεύεστε τα
παιδιά σας στις δομές του

Δήμου. Σας μεταφέρουμε παράλ-
ληλα και τις πιο θερμές ευχ ές του
Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαου Μελετίου για μια χ ρον ιά
γεμάτη αισιοδοξία και όν ειρα. Αν α-

ν εών ουμε λοιπόν  το ραν τεβού μας
για  το 2023 με περισσότερο κέφι
και όρεξη για γυμν αστική αλλά και
πολλές δράσεις. Καλές  Γιορτές, με
Υγεία, Αγάπη και Ευτυχ ία!»

Φωτό  Κώστας Ρίζος



Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022   θριάσιο-9

Τ
α σημαντικά βήματα προόδου
που έχουν σημειωθεί στους
Δήμους της Αττικής στον τομέα
της ανακύκλωσης, τους βασι-
κούς άξονες της στρατηγικής

της διοίκησης της Περιφέρειας στη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων αλλά και τους στόχο-
υς για την επόμενη περίοδο, προσδιόρισε ο
Γ. Πατούλης, στη σχετική ενημερωτική εκδή-
λωση που διοργάνωσαν η Περιφέρεια, ο
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης και ο
ΕΔΣΝΑ, με θέμα «Ανακύκλωση στην Αττική: η
επόμενη μέρα. Ένα νέο μοντέλο συνερ-
γασίας και ο ρόλος των Συστημάτων Εναλ-
λακτικής Διαχείρισης». 

Όπως επισήμανε το διάστημα που πέρα-
σε, η Αττική έχει κάνει σημαντικά βήματα
μπροστά όσον αφορά την ανακύκλωση και
την πράσινη διαχείριση των απορριμμάτων
της. Ενδεικτικά ανέφερε, μεταξύ άλλων,
πως σε σχέση με το 2019:

Έχουμε πετύχει αύξηση 25% της συνολι-
κής ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών
που εκτρέπουμε από την ταφή.

Έχουν αυξηθεί κατά 35% οι ποσότητες
βιοαποβλήτων που έχουν συλλεγεί

Έχουν δοθεί 144 καφέ απορριμματοφόρα
και 33.755 καφέ κάδοι σε 58 Δήμους της Αττι-
κής. 

Τα συγχαρητήριά του στη διοίκηση της
Περιφέρειας για τις «πρωτοποριακές δρά-
σεις» που υλοποιεί στον τομέα της
ανακύκλωσης, έδωσε ο Γ. Γραμματέας
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ
Μ. Γραφάκος, χαιρετίζοντας την εκδήλωση.
«Η Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία 3.5 χρό-
νια έχει γυρίσει σελίδα στον τομέα της
διαχείρισης των απορριμμάτων και έχει
αφήσει πίσω τους δογματισμούς, υιοθ-
ετώντας ένα σαφές σχέδιο που θα συμβάλ-
λει στο να αλλάξουν τα ποσοστά ανακύκλω-
σης σε όλη τη χώρα» ανέφερε και προανήγ-
γειλε τη δημιουργία νέας ρυθμιστικής αρχής
για τα απόβλητα, τα ύδατα και τα λύματα, με
σχετικού νομοσχεδίου, που στόχο θα έχει την
αποτύπωση του οικονομικού αντίκτυπου των
δράσεων ανακύκλωσης στους πολίτες.

Χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης ο Πρόε-
δρος του ΕΔΣΝΑ Β. Κόκκαλης, ο Πρόεδρος
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης  Β.
Καραμίντζιος και ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και
Δήμαρχος Γαλατσίου Γ. Μαρκόπουλος, ενώ
κεντρική τοποθέτηση εκτός από τον Περιφε-
ρειάρχη έκανε και ο Διευθύνων Σύμβουλος
του ΕΟΑΝ Ν. Χιωτάκης. Επίσης στο δεύτερο
μέρος της εκδήλωσης τοποθετήθηκαν εκπρό-
σωποι φορέων και συλλογικών συστημάτων
ανακύκλωσης. Την εκδήλωση συντόνισε ο
σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε ζητήματα
περιβάλλοντος Α. Μαυρόπουλος. 

« Σε τέσσερα χρόνια, όσα δεν έγιναν
στην Αττική τα προηγούμενα είκοσι»

Στην ομιλία του ο κ. Πατούλης, αφού ευχα-
ρίστησε τη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, του ΕΟΑΝ
αλλά και τους Δημάρχους για τη συνερ-
γασία, τόνισε ότι η διοίκηση της Περιφέρει-
ας παραμένει πιστή στη δέσμευση της απέ-
ναντι στους πολίτες να γίνει η Αττική η πρώτη
πράσινη Περιφέρεια της χώρας όσον
αφορά τις επιδόσεις της στην ανακύκλωση,
επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Αναλά-
βαμε να φέρουμε εις πέρας ένα πολύ
δύσκολο εγχείρημα, να καλύψουμε κενά και
ελλείψεις δεκαετιών και να κάνουμε μέσα
σε τέσσερα χρόνια, όσα δεν έγιναν στην
Αττική σε αυτόν τον τομέα τα προηγούμενα

είκοσι». 

Στη συνέχεια προσδιόρισε τους 5 βασι-
κούς άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται
το σχέδιο της Περιφέρειας:

1. Δίνεται προτεραιότητα στην ανακύκλω-
ση και στην υποστήριξη των δήμων. 

2. Προχωρά η  Ανάπτυξη αποκεντρωμέ-
νου δικτύου διαχείρισης βιοαποβλήτων, για
να ελαφρυνθεί άμεσα ο ΧΥΤΑ Φυλής,
εκτρέποντας εκατοντάδες χιλιάδες τόνους
αποβλήτων από την ταφή. 

3. Δημιουργούνται οι απαραίτητες νέες
υποδομές, στη λογική της αποκεντρωμένης
ανά περιφερειακή ενότητα διαχείρισης, για
να δρομολογηθεί με έργα και όχι με λόγια το
οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής.

4. Δίνεται βάρος στην ενεργό συμμετοχή
των πολιτών, χωρίς την οποία καμία προ-
σπάθεια δεν μπορεί να πετύχει. 

5. Δίνεται βάρος στην καθημερινή
αξιολόγηση της προσπάθειας και στη δημό-
σια λογοδοσία κι έλεγχο όσων εμπλέκονται
στο εγχείρημα, αλλά και στη δίκαιη επιβρά-
βευση όσων επιτυγχάνουν τους στόχους.

«Οι επιδόσεις στον τομέα της
ανακύκλωσης»

Επικαλούμενος τα προσωρινά στοιχεία
του Παρατηρητηρίου Ανακύκλωσης, ο κ.
Πατούλης ανέφερε σχετικά με τις επιδόσεις
στον τομέα της ανακύκλωσης:

Έως το Σεπτέμβριο του 2022 έχουμε
εκτρέψει από την ταφή 50.000 τόνους βιοα-
ποβλήτων, που αποτελούν το 3,5% του συνό-
λου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων που
έχουν παραχθεί. 

Σε σχέση με το 2019, έχουν αυξηθεί κατά
35% οι ποσότητες βιοαποβλήτων που έχουν
συλλεγεί και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι
οι ποσότητες θα εκτοξευτούν, όταν όλοι οι
Δήμοι λειτουργήσουν τη νέα γραμμή.

Ως το Σεπτέμβριο του 2022 έχουμε εκτρέ-
ψει 130.000 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών,
που αποτελούν το 9,5 % περίπου της
συλλεγόμενης ποσότητας της Αστικών στερ-
εών αποβλήτων.

Σε σχέση με το 2019, έχουμε πετύχει
αύξηση 25% της συνολικής ποσότητας των
ανακυκλώσιμων υλικών που εκτρέπουμε από
την ταφή.

Με την αξιοποίηση του συνόλου του εξοπ-
λισμού, οι ποσότητες αυτές θα αυξηθούν
κατακόρυφα, στέλνοντας το μήνυμα πως
μπορούμε να πετύχουμε ακόμη και τους πιο
δύσκολους στόχους, αρκεί να είμαστε αποφ-
ασισμένοι να συνεργαστούμε και να δουλέ-
ψουμε.

«Συνεχώς ενισχύονται οι Δήμοι με
εξοπλισμό»

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης αναφερ-
όμενος στον εξοπλισμό με τον οποίο
ενισχύονται οι Δήμοι της Αττικής για τη χωρι-
στή συλλογή των βιοαποβλήτων, ανακοίνω-
σε τα εξής:

έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 144 καφέ απο-
ρριμματοφόρα και 33.755 καφέ κάδοι σε 58
Δήμους της Αττικής. 

Το σύνολο των απορριμματοφόρων που
θα δοθεί είναι 200 και οι κάδοι 48.372.

Ο εξοπλισμός αυτός παραδίδεται χωρίς
κόστος για Δήμους και δημότες, αφού η προ-
μήθεια του γίνεται με αξιοποίηση ευρωπαϊ-
κών πόρων.

από τους 58 Δήμους, 41 υλοποίησαν προ-
γράμματα συλλογής βιοαποβλήτων τους

τελευταίους 4 μήνες.
Έχουν οργανωθεί 58 τεχνικές συναντή-

σεις με Δήμους κατά το διάστημα Οκτωβρίου
– Δεκεμβρίου του 2022 για την οργάνωση και
λειτουργία του συστήματος χωριστής συλλο-
γής βιοαποβλήτων.

Εκπονούνται οδικοί χάρτες ανά Δήμο.
Έχει αποσταλεί προσαρμοσμένο επικοι-

νωνιακό υλικό σε 39 Δήμους που μας έχει
ζητηθεί. 

Επίσης όπως υπογράμμισε, με εξασφαλι-
σμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση περίπου
100 εκ. ευρώ, από το Μάρτιο του 2022 ως
σήμερα :

Έχουν εγκατασταθεί σε 25 Δήμους της
Αττικής: 

23 Πολυκέντρα Ανακύκλωσης
32 Υπογειοποιημένες Γωνιές Ανακύκλω-

σης 2 ρευμάτων
62 Συστήματα αποθήκευσης 4 και 5

ρευμάτων 
Ως το τέλος του 2023 θα έχουμε εγκατα-

στήσει, με υπόδειξη των κατάλληλων
σημείων από κάθε Δήμο, το σύνολο του εξοπ-
λισμού και θα λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο
σύστημα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών
σε όλη την Αττική, σε συνδυασμό με τα μέσα
που θα διαθέτει κάθε Δήμος συνολικά.

«Επενδύουμε στην ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, όπως τόνισε,
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών για την αξία της ανακύκλωσης,
μέσα από μία ολοκληρωμένη εκστρατεία.
«Από το Μάρτιο του 2022 ως σήμερα, αξιο-
ποιώντας τη δύναμη των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, έντυπων και ηλεκτρονικών,
τηλεόρασης και ραδιοφώνου αλλά και τα
social media, αναδείξαμε τη σημασία που
έχει για το περιβάλλον και την ποιότητα
ζωής μας, ο κάθε πολίτης της Αττικής να
δίνει αξία στα σκουπίδια που παράγει»
σημείωσε. 

«Δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση
των μαθητών»

Ένα άλλο σημαντικό βήμα στην εφαρμογή
του σχεδίου της διοίκησης της Περιφέρειας
είναι η υλοποίηση ενός πιλοτικού  προγράμ-
ματος εκπαίδευσης μαθητών της Αττικής
στην ανακύκλωση. Ειδικότερα:

Διοργανώνεται Πρωτάθλημα Ανακύκλω-
σης σε 77 δημοτικά σχολεία, 66 Δήμων της
Αττικής, στο οποίο θα συμμετάσχουν 20.267
μαθητές. 

Στα σχολεία αυτά έχουν τοποθετηθεί
ειδικοί κάδοι συλλογής 3 υλικών. Χαρτί,

Αλουμίνιο και Πλασικό.
Τα υλικά ζυγίζονται ανά σχολείο και υλικό,

καταγράφονται και δημοσιοποιούνται σε
ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί με
τον διακριτικό τίτλο recycleatticaschools.gr.

Παράλληλα σημαντικό βήμα στην προ-
σπάθεια ενίσχυσης της ανακύκλωσης, είναι
η λειτουργία των 50 κινητών πράσινων
σημείων σε όλη την Αττική. Όπως ανέφερε:

50 ειδικά μετασκευασμένα φορτηγά
αυτοκίνητα κυκλοφορούν καθημερινά σε όλη
την Αττική και σε σχολεία της.

Τα κινητά πράσινα σημεία συλλέγουν
ανακυκλώσιμα υλικά, μοιράζουν εκπαιδευ-
τικό υλικό, ενημερώνουν κι ευαισθητοποιούν
τους πολίτες 

Ταυτόχρονα, δίνουν τη δυνατότητα στους
πολίτες που συμμετέχουν στη συλλογή ανακ-
υκλώσιμων υλικών να εγγραφούν στην
κάρτα προνομίων green card , που τους
παρέχει σημαντικές προσφορές , εφόσον
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Σήμερα πάνω από 200.000 πολίτες της
Αττικής έχουν εγγραφεί στην κάρτα αυτή,
αποτελώντας μέλη μιας μεγάλης πράσινης
συμμαχίας για την Αττική.

«Επόμενο μεγάλο βήμα που προγραμ-
ματίζουμε για το άμεσο μέλλον είναι το
βάρος που θα δώσουμε πέραν από την
ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση
υλικών, αξιοποιπώντας χρηματοδοτικά προ-
γράμματα προκειμένου η Αττική να πρωτα-
γωνιστήσει και αυτόν τον τομέα». 

«Στη μάχη για την προστασία του περι-
βάλλοντος δεν περισσεύει κανείς»

Κλείνοντας  την ομιλία του ο κ. Πατούλης
αναφέρθηκε στα σημαντικά έργα υποδομής
που υλοποιούνται όσον αφορά τη διαχείριση
των απορριμμάτων. 

«Το κλείσιμο της Φυλής θα γίνει πράξη
όταν θα ολοκληρώσουμε την κατασκευή και
λειτουργία των νέων πάρκων κυκλικής οικο-
νομίας που προβλέπει ο νέος Περιφερει-
ακός Σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής,
αλλά και τις νέες αποκεντρωμένες μονάδες
διαχείρισης βιοαποβλήτων» τόνισε και
έστειλε μήνυμα συστράτευσης και ενότητας.
«Πιστεύω πραγματικά πως η μάχη που έχο-
υμε να δώσουμε τα επόμενα χρόνια για να
προστατεύσουμε το περιβάλλον και την ποι-
ότητα ζωής στην Αττική  θα είναι και μεγάλη
και δύσκολη. Κι από τη μάχη αυτή δεν περισ-
σεύει κανείς. Σε αυτή την προσπάθεια είμα-
στε όλοι μαζί. Αποτελεί για μας μονόδρομο
να καταστεί η Αττική, Πράσινη Περιφέρεια,
πρώτη στην Ανακύκλωση».

Σημαντική πρόοδος για την Αττική 
- Αυξήθηκαν κατά 25% οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων υλικών και κατά 35% 
των βιοαποβλήτων που έχουν εκτραπεί από την ταφή στην Φυλή
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Οι παίκτες που βρίσκονται στις
θέσεις πρώτες θέσεις των
σκόρερ, μετά το φινάλε της 7ης
αγωνιστικής της Super League
2.

Βόρειος όμιλος:

4 γκολ: Μπράντονιτς (ΠΑΟΚ Β’),
Ογκμπόε (ΑΕΛ).

3 γκολ: Γιουμπιτάνα (Ηρακλής),
Τζίμας (ΠΑΟΚ Β’), Ζαχαράκης
(Απόλλων Λάρισας), Κάσσος,

Μιράντα (Νίκη Βόλου), Παρα-
στατίδης (Διαγόρας), Κανίς
(Πανσερραϊκός), Φασίδης
(Βέροια).

Νότιος όμιλος:

5 γκολ: Βουό (ΟΦ Ιεράπετρας).
4 γκολ: Πασάς (Καλαμάτα),
Κουϊρουκίδης (Κηφισιά).
3 γκολ: Λιποράσε (Παναχαϊκή),
Τετέι (Κηφισιά), Κοσίδης (ΑΕΚ
Β’), Λουκίνας, Κυνηγόπουλος
(Καλλιθέα).

Οι γκολτζήδες της Super League 2

ΝΕΜ:Λύση συνεργασίας με Καψάλο-Σωτηράκη

Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της
με τους αθλητές, Σπύρο Καψαλό και Κώστα Σωτηράκη.

ΑΑθθλληηττιικκόόςς  ΟΟμμιιλλοοςς  ΖΖωωφφρριιάάςς::  ΕΕυυχχααρριισσττήήρριιοο……

Το τοπικό στοιχ είο, γι’ ακόμη μια χ ρον ιά, δίν ει… πν οή στον  Αθλητικό Όμιλο
Ζωφριάς. Επιχ ειρηματίες του δήμου Φυλής αποτελούν  το δικό μας στήριγμα στον
δύσκολο αγών α διατήρησης στη… ζωή εν ός ερασιτεχ ν ικού σωματείου από αν θ-
ρώπους της διπλαν ής πόρτας! 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Ζ. εκφράζει, δημόσια, τις ευχ αριστίες του στους

κ.κ. Παν αγιώτη Δρόλια, ιδιοκτήτη του ομών υμου Αρτοποιείου Drolias στη Ζωφριά,
Ιωσήφ Κρυστάλλη, ιδιοκτήτη του ομών υμου Λογιστικού γραφείου καθώς και του
γραφείου ταχ υμεταφορών  ΕΛΤΑ Courier και τα δύο με έδρα τα Άν ω Λιόσια, Παν α-
γιώτη Δήμα ιδιοκτήτη των  καταστημάτων  εστίασης Pizza Day s και Parco Pizza, σε
Άν ω Λιόσια και Καματερό αν τίστοιχ α, Ιωάν ν η Καλαμπάκα, ιδιοκτήτη του Καφέ-
Μπαρ “Σχ οιν οβάτης” στην  κεν τρική πλατεία των  Άν ω Λιοσίων  και Νίκο Μαν τζιώρη
ιδιοκτήτη πρακτορείου ΟΠΑΠ, με έδρα επίσης στα Άν ω Λιόσια.
Η εμπιστοσύν η σας αποτελεί για μας τιμή… Χρόν ια πολλά, καλές γιορτές με υγεία

και με την  ευχ ή ν α σας έχ ουμε πάν τα στο πλευρό μας!



O Γιάννης Τζανόπουλος υποφήφιος για την
προεδρία στις εκλογές της ΕΠΣΔΑ

Ο Γιάν ν ης Τζαν όπουλος θα είν αι υποψήφιος
για την  προεδρία στις επερχ όμεν ες εκλογές
του Φεβρουαρίου  στην  Εν ωση
Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Δυτικής
Αττικής.Αν αλυτικά:

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

“Τον  Φεβρουάριο του 2023 η Έν ωση
Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Δυτικής Αττικής
εκλέγει ν έο Δ.Σ.
Είν αι κοιν ή διαπίστωση ότι η τωριν ή διοίκηση
της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής απέτυχ ε

παταγωδώς στα καθήκον τά της. 
Με «αόρατο» πρόεδρο,«αποδεκατισμέν ο»  συμβούλιο, χ ωρίς επιτροπές. Με
τακτική οικον ομικής «αφαίμαξης», παν τελή  αδιαφορία απέν αν τι στα σωματεία
αλλά και αλχ ημιστικά λογιστικά τρικ για δήθεν
πλεόν ασμα 
συρρίκν ωσε την  ΕΠΣΔΑ.
Ήρθε η ώρα όμως η ΕΠΣ Δυτικής Αττικής ν α αλλάξει
οριστικά σελίδα και ν α πάει  στην  ν έα εποχ ή και τις ν έες
απαιτήσεις που αυτή επιβάλλει, όχ ι μόν ο στο
ποδόσφαιρο αλλά γεν ικότερα. 
Με ν έους αν θρώπους και ν έες ιδέες.  Δηλών ω λοιπόν

παρών  για την  Προεδρία της Έν ωσης
Ποδοσφαιρικών Σωματείων  Δυτικής Αττικής. 
Ας γίν ουν  αυτές οι εκλογές το εφαλτήριο ν α  αλλάξουμε
το ποδόσφαιρο μας, ας γίν ουν  οι εκλογές αυτές αφορμή
ν α συν εργαστούμε και ν α εργαστούμε για το καλό των
σωματείων . Αυτά είν αι η  ΕΠΣΔΑ, αυτά οφείλουμε ν α
στηρίξουμε, αυτά πρέπει ν α είν αι προτεραιότητα και θα
είν αι.
Πλαισιών ομαι από μια ομάδα ν έων , ικαν ών  και
καταξιωμέν ων  αν θρώπων , οι  οποίοι δεν  έχ ουν  υπάρξει
στο παρελθόν  στην  διοίκηση της ΕΠΣ Δυτικής Αττικής
και πολύ σύν τομα θα παρουσιάσουμε τους βασικούς
άξον ες των  θέσεων  μας  που θα φέρουν  την  αν άπτυξη
που ο ν ομός μας χ ρειάζεται. 
Όλα έχ ουν  δρομολογηθεί, τις επόμεν ες μέρες θα έχ ουμε

συν αν τήσεις με όλα τα  σωματεία και θ’ αν απτύξουμε το
πρόγραμμά μας , για ν α βάλουμε σε μια τάξη  την  Έν ωση
Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Δυτικής Αττικής.
Τέσσερα χ ρον ιά  χ άθηκαν , έχ ουμε δουλειά μπροστά μας
αλλά η αγάπη για το ποδόσφαιρο δεν  σταματά και θα
καλύψουμε τον  χ αμέν ο χ ρόν ο.

Με εκτίμηση
Τζαν όπουλος Ιωάν ν ης
Δημοσιογράφος (Μέλος της ΕΣΗΕΑ)
Υποψήφιος Πρόεδρος ΕΠΣΔΑ”.
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ΕΠΣΔΑ: Νίκη η
Κ:14 με 3-0 ήττα η

Κ16 με 0-1
Πολύ καλή εικόνα είχαν και τα 2
τμήματα με ποδόσφαιρο κυρια-
ρχίας στο μεγαλύτερο μέρος του
παιχνιδιού και στους 2 αγώνες που

έδωσε στο φιλικό προετοιμασίας η
προεθνική ομάδα Κ14 και Κ16 της
ΕΠΣΔΑ με την αντίστοιχη της Ανα-
τολικής Αττικής. 
Η Κ14 επικράτησε με 3-0 ενώ η Κ16
ηττήθηκε με 0-1.
Τα παιδιά της Κ14 αφιερώνουν την
νίκη τους στον αθλητή Χρήστο Τιφ-
ιλίδη που θα μπει χειρουργείο και
χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι διαιτητές και οι
αγώνες σήμερα

στην Super 
League 2

Οι  διαιτητές της 8ης αγωνιστικής για το
πρωτάθλημα της Super League 2.

Super League 2 – 8η αγωνιστική
Πέμπτη 22/12 – 14:45
Βόρειος όμιλος

Αλμωπός Αριδαίας-Αναγέννηση
Καρδίτσας
Διαιτητής: Σταφύλλας (Ξάνθης)
Βοηθοί: Σακαλόγλου, Καρασαββαϊδης
(Καβάλας)

Θεσπρωτός-Διαγόρας
Διαιτητής: Στυλιανός (Τρικάλων)
Βοηθοί: Μάνασης (Τρικάλων), Νάστος
(Πρέβεζας/Λευκάδας)

Απόλλων Λάρισας-Ηρακλής Λάρισας
Διαιτητής: Θεοχάρης (Θεσσαλίας)
Βοηθοί: Παπαδοπούλου, Τοροσιάδης
(Μακεδονίας)

Νίκη Βόλου-ΠΑΟΚ Β
Διαιτητής: Μελτζανίδης (Ημαθίας)
Βοηθοί: Παραφέστας (Λάρισας), Τσικ-
ληταρης (Πιερίας)

Παναθηναϊκός Β-Βέροια
Διαιτητής: Κρασαγάκης (Ηρακλείου)
Βοηθοί: Σγουράκης (Πειραιά), Ισα-
κοβίδης (Λακωνίας)

Πανσερραϊκός-ΑΕΛ
Διαιτητής: Πουλικίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Κουφός (Μακεδονίας), Κουβα-
λάκης (Δράμας)

Ηρακλής-Απόλλων Πόντου
Διαιτητής: Κεχαγιάς (Κοζάνης)
Βοηθοί: Αναστασιάδης (Σέρρων),
Κοτανίδου (Δράμας)

Super League 2 – 8η αγωνιστική

Πέμπτη 22/12 – 14:45
Νότιος όμιλος

Επισκοπή-Αιγάλεω (13:00)
Διαιτητής: Παπαγεωργόπουλος
(Αργολίδας)
Βοηθοί: Μαυροκορδόπουλος
(Αργολίδας), Μάτσας (Ηρακλείου)

Παναχαϊκή-Athens Kallithea
Διαιτητής: Μπούμπας (Ηπείρου)
Βοηθοί: Κοττόρος (Δωδ/νήσου),
Μανούρας (Δυτ. Αττικής)

Ολυμπιακός Β-Προοδευτική
Διαιτητής: Μπαϊρακτάρης (Αθηνών)
Βοηθοί: Μητροφάνης (Αθηνών), Γεωρ-

γακόπουλος (Πειραιά)

Ηρόδοτος-ΟΦ Ιεράπετρας
Διαιτητής: Αλάμπεης (Αθηνών)
Βοηθοί: Γουρνιάς, Παύλος (Αν. Αττικής)

Καλαμάτα-Ηλιούπολη
Διαιτητής: Βλάχος (Αν. Αττικής)
Βοηθοί: Αρμακόλας
(Κυκλάδων),Τσακίρης (Δράμας)

Χανιά-ΠΑΟ Ρουφ
Διαιτητής: Φουστανάς (Μακεδονίας)
Βοηθοί: Δασκαλομαρκάκης, Βλαχάκης
(Ρεθύμνου)
ΑΕΚ Β-Κηφισιά (15:15)
Διαιτητής: Καδδάς (Αχαϊας)
Βοηθοί: Κακαφωνης, Ζουλης (Αχαϊας)

Ο Γιάννης Μάγγος νέος προπονητής στον
Πανελευσινιακό

Ο Γιάν ν ης Μάγγος είν αι ο ν έος προπον ητής του Παν ελευσιν ιακού ΑΟ μετά τη
λύση της συν εργασίας με τον  Αν δρέα Σκέν τζο. Οι άν θρωποι της ομάδας των
σταχ υοφόρων  έδωσαν  τα χ έρια με τον  εν  λόγω τεχ ν ικό και θα βρίσκεται στον
πάγκο στο μάτς της Τετάρτης με τον  Βύζα Μεγάρων .
Ο 40χ ρον ος(26/7/1982) Καρδιτσιώτης τεχ ν ικός είν αι απόφοιτος Τ. Ε. Φ. Α. Α. και
κάτοχ ος του UEFA Pro και εργάστηκε παλαιότερα ως γυμν αστής σε Βέροια, Λάρι-
σα, Τρίκαλα, Εορδαϊκό, Τύρν αβο, Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας και Α. Ο. Καρδίτσας.
Εργάστηκε με επιτυχ ία επίσης στον  Α. Ο. Καρδίτσας στην  Γ Εθν ική, την  περίοδο
2013-14, στον  Τύρν αβο στην  Football League την  περίοδο 2014-15 και στους
Απόλλων α Λάρισας και Δωτιέα Αγιάς, στην  Γ Εθν ική. Ο ν εαρός τεχ ν ικός έχ ει εργα-
στεί στην  Αν αγέν ν ηση Καρδίτσας η οποία αγων ιζόταν  τότε την  περίοδο 2016-17
στην  Football League.
Το 2017-2019 αν έλαβε τον  Ο. Φ. Ιεράπετρας στην  Γ’ Εθν ική εν ώ πέρασε και από
Απόλλων α Λάρισας, Καραϊσκάκη Άρτας.Και ακόμα στον  Φωστήρα και Προοδευτική.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

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

Η εταιρεία Tileorganosi
αναζητά άμεσα να
καλύψει 2 θέσεις γραμ-
ματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση
αγγλικών σε προφορ-
ικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ
- ταχύτητα στην
πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου -
Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προ-
οπτική για ταχεία ανα-

βάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας:
Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλα-
τε 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκηη  ΓΓιιοορρττήή  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΤΤρριιττέέκκννωωνν  ΦΦυυλλήήςς  μμεε  εεκκππλλήήξξεειιςς  
Γεμάτη με εκπλήξεις και ευχές ήταν η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου Τριτέκ-
νων Φυλής που πραγματοποιήθηκε στην φιλόξενη και άκρως γιορτινή στέγη τους, το
απόγευμα της Κυριακής  18 Δεκεμβρίου 2022. 
Αν  και η δραστήρια Πρόεδρος των  Τριτέκν ων  Κλέλια Βαραβαρίου ήταν  αν αγκαστικά απούσα
λόγω κορον οϊού, την  εκπροσώπησαν  επάξια τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
που φρόν τισαν  με αρτιότητα ώστε ν α μην  λείψει τίποτα από καν έν αν . 
Στην  Χριστουγεν ν ιάτικη γιορτή κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά διασκέδασαν  δεόν τως
με την  φαν ταστική παράσταση του φημισμέν ου κλόουν  ΚΙΚΟ, τις ευχ ές τους έδωσαν  σε
παιδιά και γον είς, ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς , οι Αν τιδήμαρχ οι Γιάν ν ης Μαυρο-
ειδάκος και Θαν άσης Σχ ίζας και η Περιφερειακή Σύμβουλος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτα Παππά.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκ μέρους και της Προέδρου Κλέλιας Βαραβαρίγου εξέφρασε στον
Δήμαρχ ο και τους Αν τιδημάρχ ους θερμές ευχ αριστίες για την  διαχ ρον ική και ολόπλευρη
στήριξη τους. 
Ευχ αρίστησαν  επίσης με θερμά λόγια, τον  Αν τιδήμαρχ ο Γιώργο Αβράμη για την  χ ορηγία
των  Χριστουγεν ν ιάτικων  δώρων  στα παιδιά, την  Περιφερειακή Σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτα
Παππά για την  χ ορηγία της παράστασης του κλόουν  και στον  Αν τιδήμαρχ ο Γιάν ν η Μαυρο-
ειδάκο που καν όν ισε για τα καθίσματα στο χ ώρο. 
Αξίζει επίσης ν α σημειωθεί πως αρωγοί στάθηκαν  ο φούρν ος “Σταύρου” που πρόσφερε τα
γλυκίσματα και το Ζαχ αροπλαστείο ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ που πρόσφερε τα αλμυρά εδέσματα. 
Οι Τρίτεκν οι Φυλής αν τάλλαξαν  εγκάρδιες ευχ ές για τις γιορτές των  Χριστουγέν ν ων  και της
Πρωτοχ ρον ιάς και αν αν έωσαν  το ραν τεβού τους για το 2023 και την  κοπή της Βασιλόπιτας. 
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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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.

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

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

4488
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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

ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΗΗ  EEXX--MMEETTAALL  κκαατταασσκκεευυέέςς  εεξξααρρττηημμάάττωωνν  

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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee
FFaacciilliittyy

MMaannaaggeemmeenntt
ααννααζζηηττάά::

Προσωπικό Ασφα-
λείας-Φύλακες, για την  στελέχ ωση της
φύλαξης Bιομηχ αν ικών
Eγκαταστάσεων , στη περιοχ ή του
Ασπροπύργου.
Απαραίτητα Προσόν τα:
• Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχ ύ.
• Δυν ατότητα για πλήρη ή μερική
απασχ όληση σε κυλιόμεν ες βάρδιες.
Η εταιρεία παρέχ ει:
• Άμεση Πρόσληψη.

• Μόν ιμη Απασχ όληση.
• Συν εχ ή Εκπαίδευση.
• Σύγχ ρον ο Εργασιακό Περιβάλλον .
• Δυν ατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.
Αν  επιθυμείτε, ν α γίν ετε μέλος της ομά-
δας μας, μπορείτε ν α υποβάλλετε το
βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλν ον τας email: inf o@ey ef m.gr
• Στέλν ον τας f ax: 2108060055
• Τηλεφων ικά στο τηλέφων ο:
2106121719
Ωράριο επικοιν ων ίας από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:30π.μ.-16:30μ.μ.,
στο τηλέφων ο 210-6121719.
Για περισσότερες πληροφορίες σχ ετικά
με την  εταιρεία μας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας : www.ey ef m.gr

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 καταστή-
ματα.Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com
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H ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ χρηματοδοτεί την ανάπλαση του
ιστορικού κινηματογράφου «ΕΛΕΥΣΙΣ»

Υπογραφή Συμφώνου Αμοιβαίας Συνεργασίας του Δήμου Ελευσίνας, της Eταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας

Σ
ύμφωνο Αμοιβαίας Συνεργασίας για την
ανάπλαση του εμβληματικού κινηματογράφ-
ου «ΕΛΕΥΣΙΣ» και τη διαμόρφωσή του σε

πολυχώρο πολιτισμού και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, συνυπέγραψαν η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - θυγατρική του Ομίλου HELLENiQ
ENERGY - o Δήμος Ελευσίνας και η Δημοτική
Μονοπρόσωπη Α.Ε “2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης”. Η ειδική τελετή για
την επισφράγιση της συμφωνίας πραγματοποιήθη-
κε την Τετάρτη, 21  Δεκεμβρίου 2022, στο “Χ
Bowling Art Center” της Ελευσίνας.

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εκτός από τις
υπόλοιπες πρωτοβουλίες που υλοποίησε ως Μέγας
Χορηγός της “2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης”, ανέλαβε τη χρηματοδότηση του έργου
ανάπλασης του κινηματογράφου «ΕΛΕΥΣΙΣ», που
αποτελεί ιστορικό τοπόσημο για την πολιτισμική και
κοινωνική ζωή της πόλης. Η χρηματοδότηση περιλαμ-
βάνει την κάλυψη του κόστους των απαιτούμενων
μελετών, αλλά και των εργασιών ανάπλασης του κιν-
ηματογράφου, που θα εκτελούνται υπό την επίβλεψη
και την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας και σε συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας.

Αποτελεί ένα εμβληματικό έργο το οποίο, διαθέτοντας
τις κατάλληλες υποδομές, θα δώσει μια σύγχρονη επι-
λογή για να αποτελέσει σημείο συνάντησης και ανά-
πτυξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της πόλης.
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και φιλόδοξο
εγχείρημα, για το οποίο η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία και διαρκή
συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή και την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα, προκειμένου να γίνουν εγκαίρως όλες οι
απαιτούμενες ενέργειες και το έργο να έχει ολοκληρ-
ωθεί εντός του 2023, με στόχο να φιλοξενήσει
εκδηλώσεις της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης 2023.

Ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY βρίσκεται διαχρονικά
στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δρα-
στηριοποιείται, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και

κοινωνία. Με έμφαση στις πολιτιστικές υποδομές της
Ελευσίνας, ενός Δήμου με ιστορία από την αρχαιότητα
και έντονη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα, η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ως θυγατρική του Ομίλου -
έχει ήδη χρηματοδοτήσει την εκπόνηση μελετών με
στόχο τη διαμόρφωση σύγχρονων κτηριακών εγκατα-
στάσεων, όπως της Ελαιουργικής και των κτηρίων ΙΡΙΣ
Ι & ΙΡΙΣ ΙΙ, που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της
προετοιμασίας και υλοποίησης των ποικίλων καλλι-
τεχνικών δράσεων της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας για το 2023. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY,
Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε κατά τη διάρκεια της
ομιλία του: «Ως Μέγας Χορηγός της «2023 Ελευσίς
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», είμαστε σήμε-
ρα σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση που αφορά το μέλλον και 

μια επένδυση στον Πολιτισμό και στις υποδομές στην
ίδια την πόλη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ελευ-
σίνας. Με την υπογραφή αυτού του Συμφώνου Αμοι-
βαίας Συνεργασίας, σε συνεννόηση με τις τοπικές
αρχές αλλά και την οργάνωση της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας, η ανάπλαση του ιστορικού κινηματογράφου
“ΕΛΕΥΣΙΣ” καλύπτει μια ανάγκη που έχει αποτυπωθεί
εδώ και πολλά χρόνια. 

Δεν ενισχύουμε μόνο τον θεσμό της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης, αλλά θα αφήσουμε ως
παρακαταθήκη στους κατοίκους έναν σύγχρονο πολ-
υχώρο υψηλών απαιτήσεων, προς κάθε μελλοντική
χρήση. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα αγαστής συνερ-
γασίας μεταξύ ιδιωτικού τομέα και τοπικής αυτο-
διοίκησης, προς τον μεγάλο κοινό στόχο που είναι η
περαιτέρω ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής.»

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Αργύρης Οικονόμου, δήλω-
σε σχετικά: «Μετά από πολύμηνη προσπάθεια φτάσαμε
σε αυτήν την πολύ σημαντική μέρα της υπογραφής της
σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνας, της Hellenic
Energy και της Πολιτιστικης Πρωτεύουσας. 

Η αγορά του Σίνε Ελευσίς ήταν μία κομβικής
σημασίας ενέργεια και πλέον, η ανακατασκευή του ιστο-
ρικού κινηματογράφου της πόλης μας μπαίνει σε τροχιά
υλοποίησης. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της
εταιρείας και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την προ-
σπάθεια και ελπίζω η σημερινή μέρα να αποτελέσει το
εφαλτήριο για νέες, σπουδαίες συνεργασίες προς όφε-
λος της Ελευσίνας και των δημοτών της».

Η Πρόεδρος της Δημοτικής Εταιρείας Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας Ελευσίνας, Δέσποινα Γερουλάνου, υπο-
γράμμισε: «Μετά τις προσπάθειες του Δήμου για εξα-
γορά του ιστορικού  χώρου του ''ΣΥΝ-ΕΛΕΥΣΙΣ'' και
την αρωγή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης , φτάσαμε στην πραγματοποίηση του
στόχου. Αυτό το αξιοθαύμαστο εγχείρημα, σήμερα,
μέσω χορηγίας των ΕΛΠΕ, μπαίνει σε διαδικασία ανα-
κατασκευής και επανάχρησης. Εκφράζουμε τις θερμές
μας ευχαριστίες στην εταιρεία, για την καθοριστική
συμβολή της στην υλοποίηση αυτού του έργου.
Πιστεύουμε ότι είναι ένα εμβληματικό κτίριο τόσο για
την ίδια την πόλη της Ελευσίνας, όσο και τον πολιτισμό
της χώρας εν γένει».


