
ΤΤοουυρριισσμμόόςς  γγιιαα  ΌΌλλοουυςς::  
ΑΑύύρριιοο  ηη  ννέέαα  κκλλήήρρωωσσηη  --  ΠΠοούύ  θθαα

δδεείίττεε  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα
Οι ψηφιακές κάρτες μπορούν 

να εξαργυρωθούν στα καταλύματα 
μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Με εντολή 
Θεοδωρικάκου έρευνα για

αναφορές δημοσιεύματος σε
επίορκους αστυνομικούς

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 
ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΕΛΠΕ

ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ

ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Λ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ 

Η Ελλάδα τέταρτη σε καταστροφικές
πλημμύρες στην Ανατ. Μεσόγειο

Οι εφιαλτικές προβλέψεις για  τραγωδίες
όπως η Πλημμύρα της Μάνδρας 

– Μία φορά ανά σχεδόν τρία έτη συμβάντα
με πάνω από 22 θανάτους

Ανακοινώθηκαν 
οι υποψήφιοι του

ΠΑΣΟΚ
Τα ονόματα που

φιγουράρουν στα
ψηφοδέλτια 

της Δυτικής Αττικής 

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας και του αναδόχου του έργου 

Ανακαίνιση 24 παιδικών χαρών σε
Ελευσίνα και Μαγούλα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Επέστρεψε στις νίκες ο ΑΟ
Ζωφριάς με ανατροπή
Ο Μανδραικός 2-1 εκτός την 

Λαμπερή Ελευσίνας

Γ' /1/2 ΑΝΔΡΩΝ : Ο Πανελευσινιακός
U23 σήμερα με τον ΑΟΚ Ν. Σμύρνης

σσεελλ..  1100--1111

ΝΕΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ

σσεελλ..  99

ΣΣεελλ..  1166σσεελλ..  33

σσεελλ..  22--1133σσεελλ..99

σσεελλ..  33

ΛΛοογγααρριιαασσμμοοίί  ρρεεύύμμααττοοςς::  
ΈΈωωςς  ττιιςς  550000  kkWWhh  ηη  

εεππιιδδόόττηησσηη  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο
ΘΘαα  αανναακκοοιιννωωθθεείί  εεππιιδδόόττηησσηη  

44  λλεεππττώώνν  γγιιαα  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο,,
ααλλλλάά  μμόόννοο  γγιιαα  κκααττααννααλλώώσσεειιςς  

έέωωςς  550000  κκιιλλοοββααττωωρρώώνν  ττοονν  μμήήνναα..
ΕΕττσσιι,,  ηη  ττεελλιικκήή  ττιιμμήή  γγιιαα  ττοουυςς  

κκααττααννααλλωωττέέςς  θθαα  δδιιααμμοορρφφωωθθεείί
σστταα  εεππίίππεεδδαα  ττωωνν  1155--1177  λλεεππττώώνν.. σσεελλ..  22--44

σσεελλ..  88

ΚΚααιιρρόόςς  --  ΜΜααρροουυσσάάκκηηςς::
ΈΈρρχχεεττααιι  ββααρρυυχχεειιμμωωννιιάά
κκααιι  ««πποολλιικκόό  πποοττάάμμιι»»

ΣΣεελλ..  33
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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: ,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
επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις

της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Νεφώσεις και βροχές  

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση
από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 6  έως 15 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρχ ον τή, Αρχ ον τούλα, Αρχ όν τισσα, Αρχ όν τω *

Μαύρος, Μαυρουδής, Μαυροειδής, Μαυρέτα
Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Μαγγίνα Πηγή Ν., Μπότσαρη Μάρκου 2 & 

Λεωφόρος Δημοκρατίας, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Λουκοπούλου Σοφία Σ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1,
2105550309

Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταμάτιος, Δημαρχείου &

Στρατηγού Λιόση, 2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ

Τσιρομάλη Αφροδίτη Ι.Θρακομακεδόνων 242,

Αχαρνές, 2102435820

Σ
ημαν τική αποσυµπίεση στα κρατικά ταμεία φέρ-
ν ει η αποκλιμάκωση της τιμής του φυσικού
αερίου και η διαμόρφωση των  ον ομαστικών

τιμολογίων  ρεύματος που αν ακοίν ωσαν  οι πάροχ οι για
τον  Φεβρουάριο, πολύ κον τά στα προ κρίσης επίπεδα
και 60% κάτω από αυτά του Ιαν ουαρίου. Το άν οιγμα
της ψαλίδας μεταξύ του τιμολογίου της ΔΕΗ, που απο-
τελεί και το τιμολόγιο αν αφοράς για τον  υπολογισμό των
επιδοτήσεων , και της τιμής-στόχ ου των  15-17
λεπτών /κιλοβατώρα για την  ελάφρυν ση των  ν οικοκυρ-
ιών  έχ ει περιοριστεί σημαν τικά και οι επιδοτήσεις προ-
σαρμόζον ται αν αλόγως σε πολύ χ αμηλά επίπεδα και με
ν έα αρχ ιτεκτον ική, αφήν ον τας εκτός μεγάλες κατα-
ν αλώσεις και τη βιομηχ αν ία.

Ο υπουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας Κώστας
Σκρέκας αν αμέν εται ν α αν ακοιν ώσει την  Δευτέρα
επιδότηση 4 λεπτών /κιλοβατώρα για τις πρώτες 500
κιλοβατώρες και μηδεν ικές επιδοτήσεις για τη βιομ-
ηχ αν ία, αφού η ον ομαστική τιμή των  τιμολογίων  διαμο-
ρφών εται κάτω από τα επίπεδα των  23 ευρώ που ήταν
η επιδότηση του Ιαν ουαρίου. 

Η δεύτερη και η τρίτη κλίμακα των  οικιακών  κατα-
ν αλώσεων , δηλαδή 500-1.000 κιλοβατώρες και άν ω των
1.000, θα λάβουν  επιδότηση μόν ο στην  περίπτωση
που πετύχ ουν  εξοικον όμηση 15%. 

Αυτό είν αι, σύμφων α με πληροφορίες, το βασικό
σεν άριο που έχ ουν  επεξεργαστεί τα συν αρμόδια υπο-
υργεία και που όσον  αφορά τις οικιακές καταν αλώσεις

εν σωματών ει το ν έο μον τέλο που προτείν ει η Κομισι-
όν  για στοχ ευμέν ες επιδοτήσεις στους ευάλωτους κατα-
ν αλωτές και συν δεδεμέν ες με εξοικον όμηση για τα
υψηλότερα εισοδήματα. Πηγές πάν τως του ΥΠΕΝ αν α-
φέρουν  ότι οι επιδοτήσεις τους επόμεν ους μήν ες θα
καθοριστούν  και πάλι με βάση την  πορεία τιμών  στη
χ ον δρεμπορική αγορά και τα τιμολόγια των  παρόχ ων .

Επί του παρόν τος πάν τως, για τον  Φεβρουάριο το
συν ολικό κόστος των  επιδοτήσεων  αν αμέν εται ν α
περιοριστεί πέριξ των  100 εκατ. ευρώ, από τα 840
εκατ. ευρώ του Ιαν ουαρίου και τα πολύ υψηλά του 1,9
δισ. ευρώ του περασμέν ου Σεπτεμβρίου. 

Για τα οικιακά τιμολόγια το συν ολικό κον δύλι για τον
Φεβρουάριο θα κυμαν θεί μεταξύ 50 και 60 εκατ. ευρώ,
από τα 470 εκατ. ευρώ του Ιαν ουαρίου.

ΛΛοογγααρριιαασσμμοοίί  ρρεεύύμμααττοοςς::  ΈΈωωςς  ττιιςς  550000  kkWWhh  
ηη  εεππιιδδόόττηησσηη  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο

ΘΘαα  αανναακκοοιιννωωθθεείί  εεππιιδδόόττηησσηη  44  λλεεππττώώνν  γγιιαα  ττοονν  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο,,  ααλλλλάά  μμόόννοο  γγιιαα  
κκααττααννααλλώώσσεειιςς  έέωωςς  550000  κκιιλλοοββααττωωρρώώνν  ττοονν  μμήήνναα..  ΕΕττσσιι,,  ηη  ττεελλιικκήή  ττιιμμήή  γγιιαα  ττοουυςς  

κκααττααννααλλωωττέέςς  θθαα  δδιιααμμοορρφφωωθθεείί  σστταα  εεππίίππεεδδαα  ττωωνν  1155--1177  λλεεππττώώνν..

Μ
ετά και την  ολοκλήρωση της διαγων ιστικής δια-
δικασίας, υπεγράφη η σύμβαση, μεταξύ του
Δημάρχ ου Ελευσίν ας και του αν αδόχ ου του

έργου, που αφορά στην  επισκευή, συν τήρηση και
αν ακαίν ιση 24 υφιστάμεν ων  παιδικών  χ αρών , σε
Ελευσίν α και Μαγούλα.

Η σύμβαση περιλαμβάν ει την  προμήθεια αν ταλλακ-
τικών  και ν έου εξοπλισμού (παιχ ν ιδιών ) για την  αν τι-
κατάσταση φθαρμέν ων  ειδών , την  εργασία που αφορά
στη συν τήρηση και αποκατάσταση του περιβάλλον τος
χ ώρου, τη συν τήρηση και επισκευή των  οργάν ων  και
του εξοπλισμού των  αν ωτέρω παιδικών  χ αρών , με
σκοπό την  εύρυθμη λειτουργία τους.

Ως προς τα όργαν α και τον  εξοπλισμό, η συν τήρηση
θα περιλαμβάν ει την  αν τικατάσταση φθαρμέν ων  εξα-
ρτημάτων  και τμημάτων  των  οργάν ων , την  αποξήλω-
ση, τη μετακίν ηση οργάν ων , την  τοποθέτηση εν δε-
δειγμέν ου δαπέδου, προκειμέν ου τα όργαν α ν α είν αι
ασφαλή για χ ρήση από παιδιά και ν α καλύπτουν  τις
απαιτήσεις των  προδιαγραφών  EN 1176 και ΕΝ 1177.

Αν αλυτικά, οι παρεμβάσεις αφορούν  τις κάτωθι παι-
δικές χ αρές:

1. Παιδική Χαρά Μιχ αλάκη
2. Παιδική Χαρά Καζαν τζάκη
3. Παιδική Χαρά Ερμού & Αθην άς
4. Παιδική Χαρά Νικολαΐδου - Πεισιστράτους
5. Παιδική Χαρά Κατράκη

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Ελευσίνας και του
αναδόχου του έργου 

Ανακαίνιση 24 παιδικών χαρών
σε Ελευσίνα και Μαγούλα

Συνέχεια στη σελ. 13

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 
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Σ
υνεχίζει, αδιάκοπα, την προσπάθειά
του στις υποδομές ο Αναπλ. Δήμα-
ρχος Γιώργος Ραφτέλης. Ιδιαίτερη

έμφαση δίνει στον τομέα της οδικής ασφάλει-
ας, με στόχο τον περιορισμό του αριθμού των
τροχαίων ατυχημάτων. Για το λόγο αυτό
βελτιώνει, σε καθημερινή βάση, την κάθετη
σήμανση, με την τοποθέτηση πινακίδων, ενώ
παράλληλα, ασχολείται και με την οριζόντια
σήμανση, δημιουργώντας διαβάσεις πεζών
σε κομβικά σημεία της πόλης. 

Η δημιουργία νέων διαβάσεων έγινε αναγ-
καία λόγω της τοποθέτησης νέου ασφαλτο-
τάπητα σε πολλούς δρόμους. Ο Γιώργος Ραφ-
τέλης δίνει προτεραιότητα στα σχολεία, όπου
ήδη έχει δημιουργήσει νέες διαβάσεις πεζών,
χωρίς να παραμελήσει σημεία μεγάλης
κυκλοφορία, όπως οι εκκλησίες, οι πλατείες
και τα δημόσια κτίρια. Αλλά δεν περιορίζεται
σε αυτό. Όπου, με την πολύχρονη εμπειρία
του, διαπιστώνει ότι μπορεί να λύσει προβλή-
ματα, το κάνει ακόμα κι αν πρόκειται για
εργασία εκτός προγράμματος.  

Η προσπάθεια του Γιώργου Ραφτέλη δεν
έχει περάσει απαρατήρητη από τους 

συνδημότες μας, αλλά και από τους κοινω-
νικούς φορείς. 

Όλοι εκφράζονται θετικά για την προσπάθ-
ειά του, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εκφρά-
ζουν, δημόσια, τις ευχαριστίες τους στο
διαδίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο
Σύλλογος Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Ζεφυρίου, ο οποίος προστέθηκε στη λίστα των
φορέων και των συνδημοτών μας που επιδο-
κιμάζουν τη δουλειά που γίνεται στον τομέα
της οδικής ασφάλειας. 

«Προσπαθούμε με το Δήμαρχο Χρήστο
Παππού και τους συναδέλφους, να περιο-
ρίσουμε τα τροχαία κι έχουμε εστιάσει στην
προστασία των πεζών, αφού αυτή η κατηγο-
ρία αριθμεί και τα περισσότερα θύματα.
Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους
μας, αλλά εξίσου μεγάλη υπευθυνότητα χρει-
άζεται κι από τους συνδημότες μας. Τόσο
στην καθημερινή κίνησή τους στους δρόμους,
όσο και στην προστασία των πινακίδων
σήμανσης. Τις έχει πληρώσει ο Έλληνας φορ-
ολογούμενος και σώζουν ζωές κι αυτό πρέπει
να το συνειδητοποιήσουμε όλοι», δήλωσε ο
Γιώργος Ραφτέλης.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΠΕ

Πλήρης διακοπή ηλεκτροδότησης
σημειώθηκε αργά το μεσημέρι και
στις δύο βιομηχανικές εγκαταστά-
σεις της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΔΕΠΠΠ Α.Ε. στις περιοχές Ασπρ-
οπύργου και Ελευσίνας, λόγω
πτώσης της τάσης στο δίκτυο μετα-
φοράς και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας.

Σαν αποτέλεσμα και οι δύο εγκα-
ταστάσεις αναγκάστηκαν να προ-
βούν σε έκτακτη, μη προγραμματι-
σμένη, διακοπή της λειτουργίας
σημαντικών μονάδων τους. Όλα τα
συστήματα ασφαλείας των διυλι-
στηρίων τέθηκαν άμεσα και με
απόλυτη επιτυχία σε λειτουργία, ενώ
η διαχείριση της έκτακτης κατάστα-
σης από το υπεύθυνο προσωπικό
των δύο εγκαταστάσεων υπήρξε
υποδειγματική.

Μετά την αποκατάσταση του
προβλήματος ηλεκτροδότησης,
ξεκίνησε και η σταδιακή επανεκ-
κίνηση των μονάδων μέσα από ένα
αυστηρό πρόγραμμα ελέγχων,

σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδι-
κασίες ασφάλειας και λειτουργίας
των διυλιστηρίων. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, ενδέχε-
ται να εμφανιστεί παροδικά
αυξημένη φλόγα στους πυρσούς των
δύο διυλιστηρίων, φαινόμενο απόλ-
υτα φυσιολογικό και σε συμφωνία με
τις Βέλτιστες Πρακτικές ασφαλείας
και προστασίας του περιβάλλοντος
και σε καμία περίπτωση δεν αποτε-
λεί πηγή ανησυχίας.

Για τη διαδικασία επανεκκίνησης
των βιομηχανικών εγκαταστάσεων
έχουν ενημερωθεί πλήρως όλες οι
αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διαδικασίες.

26 Ιανουαρίου 2023

Προειδοποίηση για ραγδαία επιδείν ω-
ση του καιρού με κατακόρυφη πτώση της
θερμοκρασίας, συν θήκες παγετού και
χ ιόν ια μέχ ρι και τη... θάλασσα απηύθυ-
ν ε με αν άρτησή του ο μετεωρολόγος
Κλέαρχ ος Μαρουσάκης.

Ο ίδιος κάν ει λόγο για «πολικό αερ-
οχ είμαρρο» ο
οποίος «θα
αλληλεπιδράσει
με τις θερμότε-
ρες θάλασσες
της Αδριατικής,
του Ιον ίου
αλλά και του
Αιγαίου πελά-
γους, θα δημιο-
υργήσει διαδοχ ικά βαρομετρικά χ αμηλά
τα οποία θα φέρουν  τα χ ιόν ια μέχ ρι και
τη θάλασσα!».

Σύμφων α με την  εκτίμηση του μετεωρ-
ολόγου στα λευκά θα «ν τυθούν » τα
ν ησιά του Αιγαίου εν ώ ειδικά για την
Αττική ζητά «αυξημέν η ετοιμότητα»
καθώς συγκεν τρών ει «υψηλές εώς πολύ

υψηλές πιθαν ότητες ν α δοκιμαστεί από
τον  ισχ υρό χ ιον ιά».

Η αν άρτηση του Κλέαρχ ου Μαρου-
σάκη:

ΤΟ «ΠΟΛΙΚΟ ΠΟΤΑΜΙ» ΦΕΡΝΕΙ
Β Α Ρ Υ ΧΕ Ι ΜΩ Ν Ι Α
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Μετά την  πολική
"μπάλα" που μας
έφερε τις πρώτες
αξιόλογες κακοκαι-
ρίες στη χ ώρα μας
για το 2023 σε έν αν
μέχ ρι τώρα υποτο-

ν ικό χ ειμών α, έρχ εται ο πολικός αερ-
οχ είμαρρος για ν α μας βάλει κι επίσημα
στην  καρδιά του Χειμών α φέρν ον τας
βαρυχ ειμων ιά ιδιαίτερα προς το τέλος της
ν έας εβδομάδας.

Αυτό σημαίν ει ότι η θερμοκρασία θα
σημειώσει κατακόρυφη πτώση φέρν ον -
τας συν θήκες παγετού αλλά και χ ιόν ια
ακόμη και σε πεδιν ές περιοχ ές.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΕΛΠΕ

ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Λ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟ 

ΝΕΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΚΚααιιρρόόςς  --  ΜΜααρροουυσσάάκκηηςς::  ΈΈρρχχεεττααιι
ββααρρυυχχεειιμμωωννιιάά  κκααιι  ««πποολλιικκόό  πποοττάάμμιι»»
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Συνέχεια από σελ. 2

Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, ενημερώνει όλους τους Ασπρ-
οπύργιους ότι,  δόθηκε παράταση,  με

ΥΑ/ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 (ΦΕΚ276/Β/23-1-
2023), της δυνατότητας ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ στη
ΔΕΗ, των νοικοκυριών που έχουν αποσυνδεθεί
από το δίκτυο της ΔΕΗ, λόγω οφειλών κατά το
χρονικό διάστημα ΠΡΙΝ τις 31-12-2022, ενώ
πληρούν και τα απαραίτητα εισοδηματικά κρι-
τήρια.  

Κατόπιν αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταθέσουν 

*ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ στο Πρωτόκολλο του Δήμου και να
προσκομίσουν τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Λογαριασμό της ΔΕΗ (αριθμός παροχής),
που αφορά το ακίνητο το οποίο έχει αποσυνδεθ-
εί από το δίκτυο λόγω οφειλών.

2.Φορολογική Δήλωση (Ε1) φορολογικού
έτους 2021, ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2021,
ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

4.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ΟΛΩΝ των

μελών του νοικοκυριού και εφόσον υπάρχει
(προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της).

5.Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικητικού προσδιο-
ρισμού) ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογικού έτους 2021
ΟΛΩΝ των μελών του νοικοκυριού.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
7.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας

ΚΕ.ΠΑ., για άτομα της οικογένειας που έχουν
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού
Νοσοκομείου για χρήση συσκευής μηχανικής
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή
ατόμων του νοικοκυριού.

ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
διατίθεται στο Γραφείο Αντιδημάρχου Διοικ-
ητικών και Οικονομικών, κ. Αντώνιου Καραμ-
πούλα - 2132006408  και στο Πρωτοκόλλου του
Δήμου. Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή
αλληλεγγύης του Υπουργείου Ενέργειας και Περ-
ιβάλλοντος 15902. 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η κυβέρνηση έλαβε υπόψη της το τιμολόγιο της

ΔΕΗ, που κυμαίνεται στα 19,9 λεπτά για τις
πρώτες 500 κιλοβατώρες και στα 21,1 λεπτά πάνω
από 500 κιλοβατώρες. Το 2022 διατέθηκαν
συνολικά από το ΤΕΜ και  τον κρατικό
προϋπολογισμό για επιδοτήσεις ρεύματος 8 δισ.
ευρώ.

Σε χαμηλά επίπεδα αναμένεται να διαμορφωθ-
ούν και τα τιμολόγια του Μαρτίου και αντιστοίχως
και οι επιδοτήσεις ανεξάρτητα από το πώς θα
κυμανθούν οι τιμές φυσικού αερίου στο ΤΤF της
Ολλανδίας.

Αυτό γιατί η σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής
του φυσικού αερίου στον κόμβο ΤΤF της
Ολλανδίας τον Ιανουάριο (πάνω από 50%) δεν
έχει αποτυπωθεί στα τιμολόγια του Φεβρουαρίου,
καθώς οι  εγχώριες εταιρείες τιμολογούν το
φυσικό αέριο βάσει της μέσης τιμής του προη-
γούμενου μήνα στο ΤΤF. 

Η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση της τιμής του
φυσικού αερίου πάντως (κάτω από τα 54
ευρώ/μεγαβατώρα χθες) σε επίπεδα χαμηλότερα
από τον περασμένο Φεβρουάριο, πριν από την
έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία,
προμηνύει ευνοϊκές εξελίξεις και στο μέτωπο των
τιμών ρεύματος, παρά τις επιπτώσεις από την
πτώση της θερμοκρασίας και την αύξηση της ζήτ-
ησης. 

Ο ήπιος πάντως μέχρι πρότινος χειμώνας και οι
υψηλές τιμές οδήγησαν σε σημαντική μείωση της
κατανάλωσης. Τον Δεκέμβριο η ζήτηση ηλεκτρι-
κής ενέργειας υποχώρησε για έκτο συνεχή μήνα,
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, καταγράφον-
τας τη μεγαλύτερη πτώση μέσα στο 2022, κατά
13,69%.
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Σοβαρό τροχαίο στην
Αθηνών – Κορίνθου 
με μεταφορά τραυματία

στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εθνική οδό
Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων
Θεοδώρων.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο που κινούταν στο ρεύμα προς
Κόρινθο συγκρούστηκε με ένα προπορευόμενο
φορτηγάκι, λόγω της ολισθηρότητας του οδο-
στρώματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφ-
ρά ένα άτομο που διακομίστηκε στο Νοσοκομείο
Κορίνθου.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβε-
στικής Κορίνθου και περιπολικά της Τροχαίας
αυτοκινητοδρόμων για να διερευνήσουν  τα αίτια
του τροχαίου.

Μετρό στο Χαϊδάρι : 
Το αίτημα παραμένει ζωντανό
*Γράφει ο Άρης Πανόπουλος, υποψήφιος Δήμαρχος Χαϊδαρίου 

Αναμφισβήτητα, η ύπαρξη Μετρό σε μια περιοχή
δημιουργεί μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα, καθώς ενισχύει σημαντικούς κοινωνικούς

και οικονομικούς δείκτες που σε μεγάλο βαθμό καθο-
ρίζουν και το επίπεδο ανάπτυξης και βιωσιμότητας της
ίδιας της περιοχής.

Βεβαίως, το πλέον εμφανές γεγονός από την λειτο-
υργία του Μετρό είναι η εξυπηρέτηση της καθημερινής
μετακίνησης χιλιάδων Πολιτών, ενώ ταυτόχρονα
συμβάλλει αποφασιστικά στην αρτίωση σύγχρονων
δημόσιων συγκοινωνιών.

Θα έλεγα χωρίς περιστροφές ότι το Μετρό αποτελεί
ένα δυναμικό κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό αλλά
και περιβαλλοντικό εργαλείο στην βάση για την λειτουρ-
γική και αισθητική αναβάθμιση μιας πόλης και μιας
ευρύτερης περιοχής.

Μιλώντας περισσότερο από την θέση του δημότη Χαϊ-
δαρίου και λιγότερο θα έλεγα από εκείνη του υποψ-
ηφίου Δημάρχου, η πόλη μας βρίσκεται σε μειονεκτική

θέση. Το Χαϊδάρι είναι ο μοναδικός Δήμος της Δυτικής
Αθήνας που όχι μόνο δεν διαθέτει σταθμό Μετρό, αλλά
δε φαίνεται να υπάρχει κάποιος άμεσος σχεδιασμός για
την επέκτασή του, με ό,τι αρνητικό παράγεται για την
πόλη μας και τους κατοίκους της.

Υπάρχουν ευθύνες, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την περίο-
δο του σχεδιασμού των γραμμών του Μετρό; 

Βεβαίως, χωρίς καμιά αμφισβήτηση. Άλλωστε η αλήθ-
εια των γεγονότων καταγράφεται από την  Ιστορία και
αποδίδει ευθύνες και παραλείψεις σε πρόσωπα και φορ-
είς που με τον έναν ή άλλον τρόπο εμπλέκονταν στο
ζωτικής σημασίας αυτό ζήτημα.

Όμως δεν επιθυμώ προς το παρόν να εμπλακώ σε μια
άγονη παρελθοντολογία. 

Το θέμα είναι τι μπορούμε και τι πρέπει να πράξουμε
τώρα, προκειμένου να επικαιροποιήσουμε την ανάγκη
για ύπαρξη και λειτουργία Μετρό στην πόλη μας, στη
βάση του σχεδιασμού χωροθέτησής του στο ΑΤΤΙΚΟ
Νοσοκομείο και της διασύνδεσής του, από την Λ. Αθη-
νών, με το κεντρικό Χαϊδάρι και από εκεί με το σταθμό
«ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ».

Το αίτημα παραμένει ζωντανό, αναγκαίο και η υλο-
ποίησή του καθορίζει αποφασιστικά την βιώσιμη ανά-
πτυξη της πόλης μας.

Το Χαϊδάρι δεν μπορεί και δεν του αξίζει να είναι ο
«φτωχός συγγενής» της Δυτικής Αθήνας, αποκομμένο
από σύγχρονες συγκοινωνιακές υποδομές που συμβάλ-
λουν στην κοινωνική και οικονομική του ανάπτυξη, διευ-
κολύνουν την μετακίνηση των συμπολιτών μας και ανα

βαθμίζουν περιβαλλοντικά το καθημερινό status της
πόλης μας.

Όσο με αφορά, μαζί με τους συνεργάτες μου, είμαστε
αποφασισμένοι να το αναδείξουμε σε κορυφαίο θέμα.

Πιστεύω ακράδαντα ότι δεν έχει χαθεί τίποτε ακόμη. 
Επιθυμώ, με αφορμή αυτή την πρώτη παρέμβασή

μου, να τονίσω σε όλους τους τόνους και προς κάθε
κατεύθυνση την αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού
Μετρό στο Χαϊδάρι που θα εξυπηρετεί τα Νοσοκομεία
της περιοχής μας, το στρατόπεδο, το Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής και θα δίνει συγκοινωνιακή διέξοδο σε
χιλιάδες συμπολίτες μας.

Δεσμεύομαι προσωπικά πως, με τη δύναμη, φυσικά,
των Χαϊδαριωτών, αν με τιμήσουν στις επικείμενες
δημοτικές εκλογές με την ψήφο τους και με αναδείξουν
Δήμαρχο της πόλης μας, το ζήτημα του Μετρό στο Χαϊ-
δάρι θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας της νέας
δημοτικής αρχής. Είμαι πεπεισμένος ότι, με ενότητα
στην βάση του δίκαιου αυτού αιτήματος, Πολίτες και
οργανωμένοι τοπικοί φορείς μπορούμε να αναστρέψο-
υμε τις αρνητικές συνέπειες από τις λάθος επιλογές
εκείνων που είχαν λόγο και θέση ευθύνης και στέρησαν
το Χαϊδάρι από ένα τέτοιο ζωτικής σημασίας έργο. 

Σε αυτή την διαδικασία επιβάλλεται να σταθούν
αλληλέγγυοι προς το αίτημα της δημιουργίας Μετρό στο
Χαϊδάρι, οι βουλευτές της Δυτικής Αθήνας και όσες και
όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα πολιτικά θέμα-
τα της περιοχής μας, διεκδικώντας μάλιστα δημόσιο
αξίωμα στην εν λόγω εκλογική περιφέρεια.

Μ
ε απόλυτη επιτυχ ία πραγ-
ματοποιήθηκε  ο αγών ας
υπεραπόστασης 50 χ ιλιο-

μέτρων  επί δημοσίας οδού με την
ον ομασία «4ος ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ 50ΧΛΜ» που συν διοργά-
ν ωσαν  Ο Δήμος Μεγαρέων  και τo
Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
& Αθλητισμού «Ηρόδωρος» του
Δήμου Μεγαρέων  σε συν εργασία με
τον  Απόλλων α Δυτικής Αττικής,
τους Αθην αίους Δρομείς και τους
Δρομείς Μεγάρων  «Ο Όρσιππος»
προς τιμήν  του Βύζαν τος. Ο
αγών ας τελούσε υπό την  αιγίδα της
Περιφέρειας Αττικής και της Ελλην ι-
κής Ομοσπον δίας Συλλόγων  Λαϊ-
κού Μαζικού Αθλητισμού Υπερα-
ποστάσεων  (ΕΟΣΛΜΑ-Υ).

Συν ολικά 310 αθλητές και αθλήτρ-
ιες υπεραπόστασεων  από πολλές
πόλεις της Ελλάδας αλλά και άλλες
χ ώρες (Ιταλία, Αγγλία, Φιλιππίν ες,
κ.α) βρέθηκαν  στην  πλατεία
Βασιλίσσης Φρειδερικής (Λυτάρα)
όπου και δόθηκε στις 9:00 πμ η
εκκίν ηση του αγών α από τον
εμπν ευστή του κ. Δημήτριο Βόρδο,
τον  Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηρό-
δωρος» κ. Σπυρίδων α Τσιούν η και
τον  Πρόεδρο της ΕΟΣΛΜΑ-Υ κ.
Κων σταν τίν ο Σάμιο. Ο αγών ας διε-
ρχ όμεν ος μέσα από την  παν έμορ-
φη μεγαρική γη προσέφερε σε
όλους τους αθλητές εικόν ες μον αδι-
κής ομορφιάς κατά γεν ική ομολογία.
Οι διοργαν ωτές είχ αν  μεριμν ήσει

τόσο για την  ασφάλεια
των  αθλητών  όσο και για
την  επαρκή πληρότητα
και άρτια στελέχ ωση των
σταθμών  τροφοδοσίας
που υπήρχ αν  όπως
προβλέπουν  οι διεθν είς
καν ον ισμοί αν ά 5 χ ιλιό-
μετρα, έτσι ώστε όλοι οι
δρομείς ν α βρίσκουν  τα
απαραίτητα εφόδια για
την  επίτευξη του στόχ ου
τους. Οι δρομείς με σύμμαχ ο τις
καλές καιρικές συν θήκες κατάφερ-
αν  ν α αν τεπεξέλθουν  στην  κούρ-
αση και στις δυσκολίες της διαδρο-
μής και ν α τερματίσουν  στην  πλα-
τεία Βασιλίσσης Φρειδερίκης
(Λυτάρα).

Νικητής στην  κατηγορία αν δρών
ήταν  ο Σπύρος Λογοθέτης με
χ ρόν ο 3:45:53, δεύτερος ο Χρή-
στος Μαυρίκιος με χ ρόν ο 3:49:15,
τρίτος ο Γιώργος Τσουμάν ης με
χ ρόν ο 3:49:27, τέταρτος ο Ιωάν -
ν ης Βαφειάδης με χ ρόν ο 3:50:37,
πέμπτος ο Νίκος Χριστοδούλου με
χ ρόν ο 3:58:45 και έκτος ο Παν α-
γιώτης Πλαστήρας με χ ρόν ο
4:02:24.

Στις γυν αίκες πρώτη τερμάτισε η
Αδαμαν τία Λεμον τζόγλου με χ ρόν ο
4:24:34, δεύτερη η Ευαγγελία
Μήτσου με χ ρόν ο 4:29:33, τρίτη η
Αγγελική Στεφαν ή με χ ρόν ο
4:46:04, τέταρτη η Βικτώρια

Νατσιοπούλου με χ ρόν ο 4:51:22,
πέμπτη η Έλεν α Καρατζά με
χ ρόν ο 4:54:26 και έκτη η Κατερίν α
Χατζηρόδου με χ ρόν ο 5:02:52.
Πρώτος Μεγαρίτης δρομέας αν α-
δείχ τηκε ο Χριστόφορος Χριστο-
δούλου με χ ρόν ο 4:25:33 εν ώ
πρώτη Μεγαρίτισσα δρομέας ήταν
η Ευαγγελία Μήτσου με χ ρόν ο
4:29:33.

Σε όλους τους δρομείς μετά τον
τερματισμό τους, οι διοργαν ωτές
έδωσαν  αν αμν ηστικό μετάλλιο,
τεχ ν ικό t-shirt , αν αμν ηστικό
δίπλωμα και την  «τσάν τα του αθλ-
ητή» που περιείχ ε κορυφαία τοπι-
κά προϊόν τα των  Μεγάρων  εν ώ
τους προσέφεραν  και ελαφρύ
γεύμα αποκατάστασης.

Η Οργαν ωτική Επιτροπή αν α-
ν εών ει το ραν τεβού με τους δρο-
μείς για τον  «5ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ 50ΧΛΜ”.

Ηρόδωρος: «Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
ο 4ος Βυζαντινός Αγώνας Δρόμου 50χλμ»
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Με την  έλευση του ν έου έτους
2023 και το άν οιγμα τον  σχ ολικών
μον άδων  πάν ω από 100 μαθητές
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
επισκέφθηκαν  το πάρκο κυκλοφ-
οριακής αγωγής του Δήμου Ναυ-
πλιέων .

Συγκεκριμέν α μαθητές από το
Δημοτικό Σχ ολείο Γαλατά, το
Δημοτικό Σχ ολείο  Λυρκείας και το
Νηπιαγωγείο Αγίου Αδριαν ού μαζί
με τους εκπαιδευτικούς τους παρ-
ακολούθησαν  το πρόγραμμα στον
όμορφο χ ώρο του πάρκου.

Οι μαθητές αφού εν ημερώθη-
καν  για την  σωστή οδηγική
συμπεριφορά και τους καν όν ες
οδικής ασφάλειας και κυκλοφορια-
κής αγωγής μέσα από διαδραστι-
κές συζητήσεις συν έχ ισαν   την
εκπαίδευσή τους με την  οδήγηση
ηλεκτρικού 4τροχ ου αυτοκιν ήτου. 

Μάλιστα, τα παιδιά με αφορμή
την  οδήγηση του αυτοκιν ήτου
τους μέσα στο πάρκο -σύμφων α
με τις πιν ακίδες σήμαν σης-
διαπίστωσαν  ότι η χ ρήση τους
είν αι απαραίτητη, ώστε ν α

υπάρχ ει αρμον ία στον  συν δυα-
σμό οχ ημάτων  και πεζών  στο ίδιο
σύστημα κιν ητικότητας. 

Ο Δήμαρχ ος Ναυπλιέων ,
κ. Δημήτρης  Κωστούρος και η
Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΤ , κα
Μαρία Ράλλη αν αλαμβάν ουν  τον
συν τον ισμό των  επισκέψεων  στο
πάρκο ώστε μαθητές -τόσο από
τον  Δήμο Ναυπλιέων  όσο και από
την  ευρύτερη περιοχ ή- ν α εκπαι-
δευτούν  στο θέμα της πρόληψης
των  οδικών  τροχ αίων  ατυχ ημά-

των  και ταυτόχ ρον α μέσα από
τους μαθητές ν α εν ημερών ον ται
και οι γον είς - κηδεμόν ες. 

Όλοι μαζί μπορούμε ν α
συμβάλλουμε στην  μείωση των
θυμάτων  των  τροχ αίων  ατυχ ημά-
των , αρκεί ν α συμμετέχ ουμε στην
προσπάθεια ώστε ν α μην  υπάρξει
καν έν α παιδί-θύμα στην  άσφα-
λτο. 

Με εκτίμηση
My  Grand Road team

Σ
τα έργα μείζονος σημασίας που χρηματοδοτούνται στον
Δήμο Ιλίου από πόρους της Περιφέρειας Αττικής και των
χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ και τα οποία ήδη

εκτελούνται ή βρίσκονται σε στάδιο ωρίμανσης αναφέρθηκε,
μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στο
πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε στον Δήμο Ιλίου από τον
Δήμαρχο Ν. Ζενέτο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης  πραγματο-
ποιήθηκε και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. 

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων, ο αναπληρω-
τής υπουργός Εξωτερικών Μ. Βαρβιτσιώτης, ο Αντιπεριφερει-
άρχης Δυτικού Τομέα Α. Λεωτσάκος, ο βουλευτής ΝΔ Γ. Λοβέρ-
δος, ο Δήμαρχος Περιστερίου Α. Παχατουρίδης, ο Πρόεδρος
ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Γαλατσίου Γ. Μαρκόπουλος, ο Δήμαρχος
Αγ. Αναργύρων-Καματερού Στ. Τσίρμπας,ο Δήμαρχος Χαϊδα-
ρίου Ευαγ. Ντηνιακός, ο Πρόεδρος των Ομοσπονδιών Επαγγε-
λματιών και Πωλητών Λαϊκών Αγορών Δ. Μουλιάτος, δημοτικοί
σύμβουλοι, υπηρεσιακά στελέχη και εργαζόμενοι στο Δήμο.

Ο  Περιφερειάρχης Αττικής με αφορμή την εκδήλωση αναφ-
έρθηκε στη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της
Περιφέρειας και του Δήμου Ιλίου κατά την περίοδο 2019-2023, η
οποία έχει αποτυπωθεί ήδη στην ολοκλήρωση 8 έργων συνολι-
κού προϋπολογισμού 24,43 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 5 είναι
διατομεακά προϋπολογισμού 9,36 εκατ. ευρώ, ενώ εκτελούνται
4 έργα/μελέτες συνολικού προϋπολογισμού 7,6 εκατ. ευρώ.Ο
κος Πατούλης τόνισε την προσήλωση της Περιφέρειας στην
στήριξη του Δήμου Ιλίου τόσο σε επίπεδο υποδομών για την

αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής όσο και στο επίπεδο
της ανάπτυξης μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης σχολείων
και της οδικής ασφάλειας. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην ανάπ-
λαση της Λεωφόρου Αγίου Νικολάου (προϋπολογισμός 5,340
εκ. ευρώ), στην ανέγερση του Πολυδύναμου Βιοκλιματικού Κέν-
τρου για την ανάπτυξη δομών κοινωνικής φροντίδας (προϋπο-
λογισμού 9,950 εκ. ευρώ), καθώς και στην κατασκευή του Βρε-
φονηπιακού Σταθμού Νικόλαος Λιάκος (προϋπολογισμού 1,16
εκ ευρώ).

Παράλληλα, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία για την ανέγερ-
ση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου με χρηματοδότηση από την Περιφ-
έρεια Αττικής μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττι-
κή» 2014-2020, προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ, ενώ ο Δήμος Ιλίου
συμμετείχε και στο ευρύ πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης σύγχρ-
ονων απορριμματοφόρων από την Περιφέρεια Αττικής, παρα-
λαμβάνοντας ήδη 4 σύγχρονα απορριμματοφόρα και 1.277
καφέ κάδους ανακύκλωσης.

«Τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να πετύχει μια ισχυρή
συμμαχία των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού μπορούν να βρουν ένα
πολύ καλό παράδειγμα στα αποτελέσματα που έφερε η στενή
συνεργασία που πέτυχε η Περιφέρεια Αττικής με τον Δήμο
Ιλίου και τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο», επισήμανε ο Περιφερει-
άρχης Αττικής Γ. Πατούλης, ευχαριστώντας τον Δήμαρχο για
την πρόσκληση στην εκδήλωση, συνεχίζοντας:

«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Περιφέρειας και η συνέ-
πεια των άξιων στελεχών μπορούν να αποδώσουν μείζονα
έργα προς όφελος των Δήμων και των πολιτών. Έργα τα οποία
απαιτούν υψηλούς πόρους, τα οποία όμως κρίνονται απαρ-
αίτητα καθώς οφείλουμε να θωρακίσουμε την Αττική μας απέ-
ναντι στα καθολικά προβλήματα της κλιματικής κρίσης, της
προστασίας του περιβάλλοντος, της ενεργειακής δυστοκίας
και βέβαια της οδικής ασφάλειας και της ευρύτερης ποιότητας
ζωής της καθημερινότητας του πολίτη. Εύχομαι με δύναμη,
όραμα και στρατηγική να συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε στόχο-
υς που αλλάζουν την εικόνα της Αττικής μας».

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Σας εν ημερών ουμε πως για τον  μήν α Φεβρουάριο 
το Δίκτυο Υπηρεσιών  Πληροφόρησης και 

Συμβουλευτικής Εργαζομέν ων  του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 
για θέματα εργατικού δικαίου (συμβάσεις, αποδοχ ές,

άδειες κλπ.) και σε θέματα δικαίου κοιν ων ικής 
ασφάλισης (θεμελίωση και κατοχ ύρωση 

συν ταξιοδοτικού δικαιώματος, συν τάξεις χ ηρείας,
συν τάξεις αν απηρίας, πλήρεις και μειωμέν ες

συν τάξεις, απασχ όληση συν ταξιούχ ων  κ.λπ), 
θα βρίσκεται στο Εργατικό Κέν τρο  

την    Πέμπτη  2  Φεβρουαρίου  2023, 
κατά τις ώρες 12:00 έως 16:00 (οδός Χαριλάου 

– αρ. 28 - 1ος όροφος).
Για πληροφορίες καλείτε στα τηλέφων α:

210 5546321 και 210 0102809.-

Για τη Διοίκηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ    

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

My Grand Road : Ξεπέρασε τους 100 μαθητές το Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ναυπλίου τον Ιανουάριο του 2023

Σημαντικά έργα & υποδομές με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής στον Δήμο Ιλίου .



Με ένα ακόμη υπερσύγχρονο απορρ-
ιμματοφόρο συλλογής σύμμεικτων απο-
ρριμμάτων ενισχύει το στόλο της Διεύθυ-
νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
ο Δήμος Φυλής, με στόχο την αποδοτικό-
τερη λειτουργία του έργου της Υπηρ-
εσίας Καθαριότητας και την βελτιστο-
ποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους δημότες.  

Η επίσημη παραλαβή του νέου απο-
ρριμματοφόρου έγινε σήμερα το πρωί
στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων παρουσία
του Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας Μιχάλη Οικονο-
μάκη και του Διευθυντή της Υπηρεσίας Καθαριότητας Ανδρέα Σπυρόπουλο. Το νέο όχημα
είναι τύπου πρέσας, έχει  χωρητικότητα 14m3 και διαθέτει εκτός από  σύστημα συμπίε-
σης των απορριμμάτων και σύστημα πλύσης των πράσινων κάδων.

«Η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών καθαριότητας προς τους συμπολίτες μας είναι
διαρκής και πρωταρχική προτεραιότητά μας» επεσήμανε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς ο οποίος τόνισε πως «εκσυγχρονίζουμε τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό μας  με
οχήματα νέας γενιάς που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον.  Από το φθινόπωρο, με το
σημερινό απορριμματοφόρο έχουμε προσθέσει τέσσερα νέα οχήματα στην Υπηρεσία
Καθαριότητας και συνεχίζουμε» κατέληξε. 

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Μιχάλης Οικονομάκης υπογράμμισε
«Με συνεχείς προσπάθειες επιδιώκουμε να κρατάμε την πόλη καθαρή και να εκσυγχρ-
ονίζουμε το στόλο μας ώστε οι εργαζόμενοι να κάνουν απρόσκοπτα τη δουλειά τους.
Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο στον τομέα της καθαριότητας, συνεχίζουμε να
βελτιώνουμε τις υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες» επεσήμανε. 

Η δαπάνη για την αγορά του νέου απορριμματοφόρου, ανέρχεται στο ποσόν των δια-
κοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (223.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
και καλύπτεται από χρηματοδότηση του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου
Εσωτερικών , σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 68484/16.10.2020 απόφαση με
ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προ-
στασία περιβάλλοντος» και τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού
εξοπλισμού». Τη μελέτη για την ένταξη στο πρόγραμμα εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής και τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό διενήργησε το Τμήμα Προμηθ-
ειών του Δήμου Φυλής. 
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Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας για τους  Βρεφικούς
Σταθμούς του Δήμου Ασπροπύργου

ΜΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΕΝΙΣΧΥΕΙ
ΤΟ ΣΤΟΛΟ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Σε έν α ζεστό και
οικογεν ειακό περι-
βάλλον , ο Πρόεδρος
της Κοιν ωφελούς
Επιχείρησης του
Δήμου Ασπροπύρ-
γου (Κ.Ε.Δ.Α.), κ.
Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Παπαδόπουλος και
ο Αν τιπρόεδρος, κ.
Δημήτριος Καγιάς
μαζί με τους εργαζό-
μεν ους των  Α’, Β’, Γ’
και Δ’ Βρεφικών
Σταθμών  της πόλης,
έκοψαν  την  καθιερ-
ωμέν η Πρωτοχρο-
ν ιάτικη Πίτα.

Τόσο ο Πρόεδρος  όσο
και ο Αν τιπρόεδρος
ευχ αρίστησαν  όλους
τους υπευθύν ους και
τους εργαζομέν ους των
Βρεφικών  Σταθμών , για
την  αγαστή συν εργασία
που έχ ουν  αλλά και για
τον  επαγγελματισμό που
δείχ ν ουν  απέν αν τι στο
έργο τους. Τόν ισαν  ότι,
«η φρον τίδα των  παι-
διών  σε αυτή την  τρυφε-
ρή ηλικία είν αι μια τερά-
στια ευθύν η, αφεν ός ν α
τους προσφέρουμε ποι-
οτικές, παιδαγωγικές και
ψυχ αγωγικές υπηρεσίες
και αφετέρου ν α
φαν ούμε αν τάξιοι της

εμπιστοσύν ης των  οικο-
γεν ειών  τους». 

Παράλληλα, μετέφεραν
το μήν υμα του
Δημάρχ ου Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαου
Μελετίου: «Έχ ετε αν αλά-
βει το πιο δύσκολο, το
πιο ευαίσθητο κομμάτι
του Δήμου: το ν α

μεγαλώσετε, στην  ουσία,
τα παιδιά της πόλης, και
ν α αποτελέσετε γι΄ αυτά
μία δεύτερη οικογέν εια
και έν α ν έο κοιν ων ικό
περιβάλλον . 

Από την  σίτιση έως
την  φύλαξη και την  δια-
παιδαγώγηση, βρίσκεστε
στην  πρώτη γραμμή, και
η εργασία σας αποτελεί
πραγματικό λειτούργημα.
Συγχ αρητήρια λοιπόν ,
και εύχ ομαι και για το
ν έο έτος ν α συν εχ ίσο-
υμε ν α προσφέρουμε τις
καλύτερες υπηρεσίες, ν α
αν αβαθμίσουμε ποιοτικά
τις δομές μας και τις
παροχ ές μας και ν α έχ ο-
υμε μια άριστη συν εν -
ν όηση όπως και σήμε-
ρα. Εύχ ομαι σ’ όλους
Καλή Χρον ιά.»

Δράση εμβολιασμού παιδιών
 Ρομά από τη Δ/νση Κοινωνικής
Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών 

Τ
ο Σάββατο 21 Ιαν ουαρίου, ο Αν τιδήμαρχ ος
Κοιν ων ικής Πολιτικής Γιώργος Πετάκος, το
Παράρτημα Ρομά του Διευρυμέν ου Κέν τρου

Κοιν ότητας Δήμου Αχ αρν ών  και το Κοιν ων ικό
Φαρμακείο του Δήμου Αχ αρν ών  σε συν εργασία με το
εθελον τικό κίν ημα ¨Υγεία για όλους¨, πραγματοποίησε
στο χ ώρο του Δημαρχ ιακού Μεγάρου ,την  πέμπτη
κατά σειρά κλιν ική παιδιατρική εξέταση και
εμβολιαστική κάλυψη σε παιδιά Ρομά. Συν ολικά,
εμβολιάστηκαν  44 παιδιά Ρομά από την  Επισκέπτρια
Υγείας του Παραρτήματος Ρομά, Αδαμαν τία Λάκκα και
από την  Νοσηλεύτρια Μαρία Γκιώκα Παππά.

Η παιδιατρική
ε ξ έ τ α σ η
πραγματοποιήθηκε
από την  κα.
Ε λ ε υ θ ε ρ ί α
Β α σ ι λ ε ί ο υ ,
παιδίατρο από την
Π α ι δ ι α τ ρ ι κ ή
Κλιν ική ¨Μητέρα¨,
η οποία και
σ υ ν ο δ ε ύ ο ν τ α ν
από την  κα.
Σ ωτ η ρ ο π ο ύ λο υ
Ε λ έ ν η ,
Συν τον ίστρια του
προγράμματος και
Επιστημον ικός 

Συν εργάτη της Α΄ Παν . Κλιν ικής του ΕΚΠΑ, καθώς
και από τον  κ. Γιαπιτζάκη παιδίατρο από το Κέν τρο
Υγείας Αχ αρν ών . Όλα τα μέλη της Δομής καθώς και
συν άδελφοι από τη Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής
του Δήμου έδωσαν  το παρόν  και συν έβαλλαν  ώστε
ν α ολοκληρωθεί το έργο των  εθελον τών  στο τόσο
σημαν τικό ζήτημα του εμβολιασμού.

Τα σκευάσματα που χ ορηγήθηκαν  αφορούσαν
εμβόλια που αν ήκουν  στο εθν ικό πρόγραμμα
εμβολιασμού και θεωρούν ται υποχ ρεωτικά για την
φοίτηση των  παιδιών  στο σχ ολείο. 

Κατά την  διάρκεια της δράσης κλιμάκιο του ΕΟΔΥ,
πραγματοποιούσε rapid test στα παιδιά και τους
γον είς που προσέρχ ον ταν  για εμβολιασμό και έτσι
ελήφθησαν  όλα τα αν αγκαία μέτρα προστασίας για
την  πρόληψη και αποφυγή μετάδοσης της ν όσου του
Cov id-19.



8-θριάσιο Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 

Ν
έες επιταγές 150 ευρώ και 200 ευρώ σε ΑμεΑ θα
μοιράσει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» στη
νέα κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί το επομενο

24ωρο  . Συγκεκριμένα, την αποκάλυψη για την ημερομηνίες
διεξαγωγής της κλήρωσης έκανε μέσα στο Σαββατοκύριακο η
υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Υπενθυμίζεται ότι
είναι η τρίτη κλήρωση και θα δοθούν 125.000 νέα vouchers.

Οι νέοι δικαιούχοι που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα
και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε
τουριστικούς προορισμούς θα μπορούν να δουν τους
οριστικούς πίνακες στην εφαρμογή vouchers.gov.gr/tourism4all
με τους κωδικούς τους Taxisnet. Επίσης, θα ενημερωθούν μέσω
μηνύματος SMS και email.

Η κλήρωση θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου. Οι ψηφιακές κάρτες
μπορούν να εξαργυρωθούν στα καταλύματα μέχρι το τέλος
Ιουνίου.
Τα χρήματα μπαίνουν άμεσα, ενώ στην κλήρωση

συμμετέχουν όσοι πολίτες είχαν υποβάλλει έγκυρη αίτηση
συμμετοχής τον περασμένο Ιούλιο και δεν είχαν κληρωθεί.
Εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη πάρει voucher.

Τουρισμός για Όλους: Πώς θα εγκαταστήσετε το voucher στο
κινητό

Μετά την κλήρωση, θα λάβετε την ενημέρωση μέσω email και
SMS ότι η κάρτα σας είναι έτοιμη. Θα πρέπει τότε να
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να μπορέσετε να τη
δείτε μέσα στην πλατφόρμα της Viva Wallet.

Αν δεν έχετε λογαριασμό Viva Wallet:

Επιλέξτε στο email που λάβατε το σύνδεσμο «Ενεργοποίησε
το Τουρισμός για όλους Pass σου»

Δημιουργήστε τον κωδικό πρόσβασης σας ο οποίος θα πρέπει
να αποτελείται από 5 έως 16 χαρακτήρες, να περιέχει
τουλάχιστον ένα ψηφίο (1-9) και έναν ειδικό χαρακτήρα.

Καταχωρήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση
Καταχωρήστε τον κωδικό που λάβατε μέσω SMS στο κινητό

σας τηλέφωνο και επιλέξτε Επιβεβαίωση
Αν έχετε λογαριασμό Viva Wallet:
Επιλέξτε στο email που λάβατε το σύνδεσμο «Δες το

Τουρισμός για όλους Pass σου»

Πραγματοποιήστε είσοδο με το κινητό σας τηλέφωνο και το
password σας

Επιλέξτε την ένδειξη Tourismos For All Pass
Το Πρόγραμμα αποτελεί την αναβαθμισμένη ψηφιακή εκδοχή

του ομώνυμου Προγράμματος των προηγούμενων ετών, καθώς
για πρώτη φορά προβλέπονται:

Αυξημένη επιδότηση 150 ευρώ ανά δικαιούχο (από 120 ευρώ
που ήταν πέρυσι),

Ειδική πρόβλεψη για υψηλότερη επιδότηση 200 ευρώ για ΑμεΑ
με αναπηρία άνω του 67%,

Ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του e-voucher σε κάθε
πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε
προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος
στην αναμονή και τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες

Εξαργύρωση του e-voucher εφάπαξ ή σε δόσεις μέχρι και τον
Ιούνιο του 2023, ώστε υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός
υψηλής τουριστικής περιόδου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ. 2ης/2023 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ.:2 ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα προς την Περιφέρ-
εια Αττικής, για την απαγόρευση της κυκλοφορίας
οχημάτων άνω 3,5t. στο τμήμα ( ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ) της
οδού Μεγαρίδος, από την ΛΕΩΦΟΡΟ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ)  έως την ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ), με παράλληλη εκτροπή 

των βαρέων οχημάτων στις οδούς ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ)»

Στον Ασπρόπυργο  σήμερα την 26η Ιανουαρίου  έτους 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00 π.μ., δια
Περιφοράς Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  λόγω κατεπείγοντος, συνήλθε το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα από την υπ’αριθ. 3642/25-01-2023 & (3702/26-01-2023 ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ. ΤΣΟΚΑ,
σύμφωνα με την διαδικασία των διατάξεων της παρ. α του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και των διατάξεων
της παρ.5  του άρθρου  67,  του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 74,
του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018). 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στην έναρξη της συνεδρίασης, συμμετείχαν 
33 μέλη του Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο θέμα, συνολικά  συμμετείχαν 33 από τα 33 μέλη.

Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και  τις διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου  67, του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 74,  του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018), και εισηγούμενος του 1ος   και μοναδικού θέματος της   ημερήσιας
διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα προς την Περιφέρεια Αττικής, για την απαγόρευση
της κυκλοφορίας οχημάτων άνω 3,5t. στο τμήμα ( ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ) της οδού Μεγαρίδος, από
την ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  (ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ)  έως την ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΚΟΜΒΟΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ), με παράλληλη εκτροπή των βαρέων οχημάτων στις οδούς ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
και ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ)», το υπ αριθμ. πρωτ.: 3699/26-01-2023 εγγραφο 

Α) διαβιβαστικό του Διευθυντή της Πολεοδομίας και Τ.Υ. κου Γεωργίου Πέππα, το οποίον έχει ως
κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
ΣΧΕΤ.: ΑΙΤΗΜΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
Σας αποστέλλουμε την τεχνική έκθεση σχετική με το θέμα της επίλυσης του προβλήματος της οδού

Μεγαρίδος και παρακαλούμε όπως προβείτε στης απαιτούμενες ενέργειες για την θετική απόφαση.
Συνημμένα :
1. Αίτηση Δημοτών
2. Τεχνική έκθεση – πρόταση
3. Χάρτης
Ασπρόπυργος : 26 – 01 – 2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ               

Με βαθμό – ΄Α»και

Β) την εισήγηση του Τμηματάρχη της Διεύθυνσης  Πολεοδομίας  και Τ.Υ. , Τμήμα Συγκοινωνιών και
Εγκαταστάσεων, κου Νικολάου Μιχαηλίδη, η οποία έχει ως κάτωθι:

ΘΕΜΑ : - Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων επί οδού Μεγαρίδος -
Σχετ: η με αρ. πρωτ. 53998/29-11-2022 αίτηση ΚΑΤΟΙΚΩΝ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική αίτηση, για το αίτημα στο χρόνιο πρόβλημα των Κατοίκων Ασπρ-
οπύργου που έχει δημιουργηθεί από το κυκλοφοριακό πρόβλημα κυρίως με τη διέλευση βαρέων οχημάτων
στο τμήμα της οδού Μεγαρίδος (από τη συμβολή αυτής με Λ. Δημοκρατίας έως τη συμβολή με την οδό Ελ.
Βενιζέλου) που διέρχονται μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης Ασπροπύργου, και δια των ενεργειών σας
να δοθεί άμεσα λύση.

Η τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύργου εξετάζοντας τους παράγοντες κυκλοφοριακής ικανότητας
διαπίστωσε τις ελλείψεις τόσο σε επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας στους χρήστες του εξεταζόμε-
νου οδικού δικτύου στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Μεγαρίδος, όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων σε όσους διαμένουν στο επίμαχο οδικό τμήμα, από την επιβάρυνση του έντονου κυκλοφοριακού
φόρτου κυρίως από βαρέα οχήματα, που θέτουν σε κίνδυνο την μετακίνηση των δημοτών, με αποτέλεσμα
την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής αυτών με βάση τις αρχές της αειφορίας.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύργου έχοντας υπόψη την ιεράρχηση του οδικού δικτύου, προ-
τείνει την Απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων της οδού Μεγαρίδος που διέρχεται
στην εντός σχεδίου περιοχή, στο τμήμα από τη Λ. Δημοκρατίας έως τον κόμβο Μεγαρίδος με Ελ. Βενιζέλου
ως άμεση λύση του κυκλοφοριακού.

Εναλλακτικά προτείνουμε το εν λόγο τμήμα της οδού Μεγαρίδος από Επαρχιακή οδός να χαρακτηρισθ-
εί ως Δημοτική οδός, και συγχρόνως η Επαρχιακή οδός να μεταφερθεί στους  περιφερειακούς δρόμους από
το σημείο του κόμβου (Νεκροταφείο) Μεγαρίδος & Ελ. Βενιζέλου, και συγκεκριμένα στο τμήμα από Ελ.
Βενιζέλου και Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι τον κόμβο στο Σιντριβάνι.

Τεχνική Υπηρεσία στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων της, αλλά και της ευθύνης, θα συνδράμει σε κάθε
ενέργειάς σας.

Ο
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την προαναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ. Τσόκα, 
Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3699/26-01-2023  διαβιβαστικό του Διευθυντή της Πολεοδομίας και Τ.Υ. κου Γεω-

ργίου Πέππα,
Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3699/26-01-2023 εισήγηση του Τμηματάρχη της Διεύθυνσης  Πολεοδομίας  και

Τ.Υ. , Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων, κου Νικολάου Μιχαηλίδη,
Την υπ αριθμ 423/2012 προγενεστέρα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: Β43ΞΩΨΝ-Ο1Λ,
Τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 και  τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου  67,

του Ν. 3852/2010, η οποία αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 74,  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19-7-2018),

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία, ΥΠΕΡ της «απόφασης σχετικά με αίτημα προς την Περιφέρεια Αττι-
κής, για την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων άνω 3,5t. στο τμήμα ( ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ )
της οδού Μεγαρίδος, από την ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ( ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ )  έως την ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ( ΚΟΜΒΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ), με παράλληλη εκτροπή των βαρέων οχημάτων στις οδούς
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ       

( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ )»»  τάχθηκαν τριάντα τρία  (33) μέλη του συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ.:
και 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει 
1) την Απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων της οδού Μεγαρίδος που διέρχεται

στην εντός σχεδίου περιοχή, στο τμήμα από τη Λ. Δημοκρατίας έως τον κόμβο Μεγαρίδος με Ελ. Βενιζέλου
ως άμεση λύση του κυκλοφοριακού 

&
2)  Εναλλακτικά το εν λόγο τμήμα της οδού Μεγαρίδος από Επαρχιακή οδός να χαρακτηρισθεί ως Δημο-

τική οδός, και συγχρόνως η Επαρχιακή οδός να μεταφερθεί στους  περιφερειακούς δρόμους από το σημείο
του κόμβου (Νεκροταφείο) Μεγαρίδος & Ελ. Βενιζέλου, και συγκεκριμένα στο τμήμα από Ελ. Βενιζέλου και
Γεωργίου Παπανδρέου μέχρι τον κόμβο στο Σιντριβάνι.

Η Τεχνική Υπηρεσία στο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων της, αλλά και της ευθύνης, θα συνδράμει σε
κάθε ενέργειάς σας.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό, υπογράφεται  ως  κατωτέρω, πήρε δε αύξον-
τα  αριθμό 2.   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

ΤΤοουυρριισσμμόόςς  γγιιαα  ΌΌλλοουυςς::  ΑΑύύρριιοο  ηη  ννέέαα  κκλλήήρρωωσσηη  --  ΠΠοούύ  θθαα  δδεείίττεε  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα
Οι ψηφιακές κάρτες μπορούν να εξαργυρωθούν στα καταλύματα μέχρι το τέλος Ιουνίου.
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Τ
α τελευταία χρόνια, δεδομένων των κιν-
δύνων της κλιματικής αλλαγής και των
καταστροφικών πλημμυρών τόσο στο

εξωτερικό (π.χ. Γερμανία Ιούλιος 2021 – 220
νεκροί) όσο και στη χώρα μας (πλημμύρα
Μάνδρας Νοέμβριος 2017 – 25 νεκροί), οι επι-
στήμονες αναρωτιούνται πόσο πιθανό είναι να
συμβεί ξανά στο μέλλον ένα ακραίο πλημμυρ-
ικό γεγονός.

Η εκτίμηση που προκύπτει από μια νέα
ελληνική μελέτη είναι ότι, με βάση τη διαχρονι-
κή τάση, όσο περνάνε τα χρόνια, τέτοια περι-
στατικά πιθανώς θα είναι συχνότερα στην
Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή. Κατά τα
τελευταία 140 χρόνια η Ελλάδα είναι τέταρτη
σε σοβαρές και φονικές πλημμύρες στην Ανα-
τολική Μεσόγειο με 12 συμβάντα, πίσω από
την Ιταλία (51), την Τουρκία (35) και την
Αίγυπτο (14). Γενικότερα πάντως στα Βαλκά-
νια συμβαίνουν σπανιότερα σοβαρές
πλημμύρες σε σχέση με την Ιταλία και την
Τουρκία.

Η έρευνα, που αφορά τις χώρες της Ανατολι-
κής Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και την
Ελλάδα, δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιο-
δικό Water από τους Δρα Μιχάλη Διακάκη
(συνεργάτη ερευνητή στο Τμήμα Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ), Δρα Κατε-
ρίνα Παπαγιαννάκη (Ειδική Λειτουργική Επι-
στήμονα στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλον-
τος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών) και Μελέτη Φούσκαρη
(μεταπτυχιακό φοιτητή στο ΕΚΠΑ-Τμήμα Γεω-
λογίας και Γεωπεριβάλλοντος). 

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι παρά τις
προόδους στην τεχνολογία και στη διαχείριση
του κινδύνου, καταστροφικές πλημμύρες με
πολλά ανθρώπινα θύματα συμβαίνουν με
ανησυχητικό ρυθμό διεθνώς, ενώ η Νότια
Ευρώπη και η Ανατολική Μεσόγειος δεν απο-
τελούν εξαίρεση.

Οι ερευνητές μελέτησαν τις καταστροφικές
πλημμύρες των τελευταίων 140 ετών,
εντοπίζοντας στο διάστημα 14 δεκαετιών
(1882-2021) συνολικά 132 γεγονότα που προ-
κάλεσαν από 10 έως και 598 θανάτους σε 13
χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα, 

Ιταλία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βου-
λγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακε-

δονία, Τουρκία, Λίβανο, Ισραήλ, Αίγυπτο,
Λιβύη).

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι
πλημμύρες με πολλά θύματα δεν είναι
ασυνήθιστες στην περιοχή και εμφανίζονται με
την παρακάτω συχνότητα:

– Μία φορά ανά ενάμισι έτος συμβάντα με
πάνω από 10 θανάτους,

– Μία φορά ανά σχεδόν τρία έτη συμβάντα
με πάνω από 22 θανάτους,

– Μία φορά ανά εννέα έτη πλημμύρες με
περισσότερους από 82 θανάτους.

Ειδικότερα στη χώρα μας και στα Βαλκάνια,
πλημμύρες με περισσότερους από 10 θανάτο-

υς εμφανίζονται μία φορά στα 6,5 χρόνια (5%
πιθανότητα ανά ένα τυχαίο έτος), ενώ
πλημμύρες με περισσότερους από 22 θανάτο-
υς εμφανίζονται με συχνότητα μία φορά στα 12
χρόνια. Η πλειονότητα των πλημμυρών στην
Ελλάδα και στις γειτονικές χώρες συμβαίνει
μεταξύ Οκτωβρίου-Νοεμβρίου (αλλά και το
καλοκαίρι), ενώ στις νοτιότερες χώρες κυρίως
μεταξύ Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου.

Επιπρόσθετα η μελέτη διαπίστωσε μια
σημαντική διαχρονική αύξηση στα ακραία
πλημμυρικά φαινόμενα με πολλά θύματα.
Ειδικότερα, τα ακραία γεγονότα πλημμυρών
με πάνω από 10 θύματα που έχουν καταγρα-
φεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
κατά την περίοδο 1987-2021, είναι σχεδόν διπ-
λάσια από την περίοδο 1952-1986 και σχεδόν
τριπλάσια από την περίοδο 1917-1951.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας», σύμφωνα
με τους ερευνητές, «δείχνουν ότι η περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου παρουσιάζει μια
σημαντική έξαρση ακραίων πλημμυρών με
πολυάριθμα θύματα και εκτεταμένες επι-
πτώσεις στις υποδομές, στις περιουσίες και
στην κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα».

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δρ. Διακάκης,
«τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία του
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού από την πολι-
τεία για την πρόληψη και την μείωση των αρν-
ητικών επιπτώσεων των έντονων φαινομένων,
καθώς και της έγκαιρης και συστηματικής
ενημέρωσης των πολιτών για τους καιρικούς
κινδύνους και τα μέτρα αυτοπροστασίας».

Η Ελλάδα τέταρτη σε καταστροφικές πλημμύρες στην Ανατ. Μεσόγειο
Οι εφιαλτικές προβλέψεις για μια νέα τραγωδία όπως η Πλημμύρα της Μάνδρας 

– Μία φορά ανά σχεδόν τρία έτη συμβάντα με πάνω από 22 θανάτους

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ
Τα ονόματα που φιγουράρουν στα ψηφοδέλτια της Δυτικής Αττικής 

Η
Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ενέκρινε την
Κυριακή τα ψηφοδέλτια με τους υποψ-

ηφίους ( το 82% των υποψηφιοτήτων,
περίπου ν 350 υποψήφιοι) του κόμματος
σχεδόν σ’ όλες τις περιφέρειες της χώρας,
δίνοντας το έναυσμα για την προεκλογική
μάχη του κόμματος.

Στη Δυτική Αττική, εκτός από τον γνωστό
δημοσιογράφο Δημήτρη Στάμου, πρωταγω-
νιστεί ένας τους πλέον γνώριμους της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης και του ΠΑΣΟΚ, ο
πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Δήμου Φυλής και μέλος της Νομαρχιακής
Επιτροπής Κυριάκος Χατζηλέρης.

Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΟΥΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

Β' ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΛΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στο Δυτικό Τομέα της Αθήνας, εκτός από το
φαβορί Νάντια Γιαννακοπούλου και τον
παλαίμαχο Μιχάλη Καρχιμάκη, εισέρχονται με
θετικό πρόσημο νέοι υποψήφιοι, όπως οι Αθα-
νάσιος Βασιλείου και Θανάσης Κατερινόπου-
λος.

Στην Ανατολική Αττική, εισέρχεται ο πρώην γραμματέας του κόμματος
Μανώλης Χριστοδουλάκης, ωστόσο εξαιρετικά θετικές χαρακτηρίζονται οι
υποψηφιότητες των Λάζαρου Καραούλη και Χρήστου Ξενοκώστα.

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε
ταμείο αυτή την εβδομάδα για
πληρωμές
Με πληρωμές προνοιακών επιδομάτων από τον
ΟΠΕΚΑ και την ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) θα κυλήσει η εβδο-
μάδα που μπαίνει, ενώ αύριο Δευτέρα 30 Ιανουαρίου
ολοκληρώνεται η πληρωμή των αυξημένων κατά
7,75% συντάξεων από τον ΕΦΚΑ. Το υπουργείο
Εργασίας ανακοίνωσε τις πληρωμές της εβδομά-
δας, επισημαίνοντας την ολοκλήρωση της καταβολής
των κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουα-
ρίου, την προκαταβολή συντάξεων για τον ίδιο μήνα
και την καταβολή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ για τον
Ιανουάριο. Συνολικά εκτιμάται ότι θα καταβληθεί 1,05
δισ. ευρώ σε πάνω από 2,3 εκατ. δικαιούχους.

Ειδικότερα:

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ: 
Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 786,5
εκατ. ευρώ σε 1.526.551   συνταξιούχους του
Δημοσίου, του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών και του
ΟΤΕ 
των οποίων το ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.
Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 6,7 εκατ.
ευρώ σε 16.400 δικαιούχους για προκαταβολές
συντάξεων Φεβρουαρίου στο πλαίσιο του Ν.
4778/2021. 
Την περίοδο 29 Ιανουαρίου-3 Φεβρουαρίου 2023 θα
καταβληθούν 21 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους σε
συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Τέλος, θα καταβληθούν 367.200 ευρώ σε 481 δικαι-
ούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

Πληρωμές ΔΥΠΑ: 
21 εκατ. ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή
επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων 
10 εκατ. ευρώ σε 4.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επι-
δοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης 
6,5 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια
μητρότητας

Πληρωμές ΟΠΕΚΑ: 
Από τον ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 31
Ιανουαρίου οι τακτικές πληρωμές  προνοιακών επι-
δομάτων για τον 
80 εκατ. ευρώ σε 180.853 δικαιούχους για αναπηρικά
επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής)
46,3 εκατ. ευρώ σε 218.136  δικαιούχους για Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα
32,6 εκατ. ευρώ σε 270.148 δικαιούχους για επίδομα
στέγασης 

15,4 εκατ. ευρώ σε 20.840 δικαιούχους για οικογενεια-
κά επιδόματα παιδιών
12,7 εκατ. ευρώ σε 35.340 δικαιούχους για επιδόματα
ανασφάλιστων υπερηλίκων
11,7 εκατ. ευρώ σε 11.634  δικαιούχους για επίδομα
γέννησης 
241.575 ευρώ σε 767 δικαιούχους για επίδομα στεγα-
στικής συνδρομής
209.399 ευρώ σε 5.935 δικαιούχους για επίδομα ομο-
γενών
156.138 ευρώ σε 2.016 δικαιούχους για συνεισφορά
του Δημοσίου σε δάνεια  στο πλαίσιο της προστασίας
κύριας κατοικίας 
130.865 ευρώ σε 614 δικαιούχους για συνεισφορά του
Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ»
λόγω COVID-19 
82.353 ευρώ σε 104  δικαιούχους για έξοδα κηδείας
ανασφάλιστων
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Εlite League (15η Αγ.):
Ηττα της ΝΕ Μεγαρίδας
στο Παπάγου
Η ΝΕ Μεγαρίδας για την 15η αγωνιστική της Εlite
League  γνώρισε την ήττα εκτός έδρας 79-74
από τον Παπάγου.
Παπάγου-Μεγαρίδα 79-74
Διαιτητές: Τσώνος-Καλογερόπουλος Φ.-Κοντα-
ράτος

Δεκάλεπτα: 24-22, 39-38, 51-48, 79-74
Παπάγου (Κουρής): Γιοβάνης 2, Γεωργοπαπα-
δάκος 11 (3), Σανδραμάνης 7 (1), Καρούζος 5,
Μαράκης 11, Σολωμός 2, Μπέλη 3 (1), Τζου-
γκαράκης 11, Καρακώστας 5 (1), Μπαλός 4,
Πίτερσον 17 (1).
Μεγαρίδα ΝΕ(Μάνταλος): Παλαιοχωρίτης 5 (1),
Γκάτζιας 9 (1), Παπαγιάννης 8, Γερομιχαλός 21
(1), Ντουμπ ίνσκι 3, Καλλινικίδης 4, Γεωργαλάς
4, Μότλεϊ 8, Πολυτάρχου 9 (3), Ζαρκαδούλας 3
(1).

Τιμήθηκε ο προπονητής
Σταύρος Χρουσαλάς

Μια πολύ όμορφη εκδήλωση έγινε σε γνωστο
μαγαζί της Ελευσίνας του παλαίμαχου ποδοσφαι-
ριστή Δημήτρη Νικολάκη. Τιμήθηκε για την προ-
σφορά του στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο ο προπον-
ητής Σταύρος Χρουσαλάς. Παραβρέθηαν πολλοί
ποδοσφαιριστές που έμαθαν από αυτόν τα μυστι-
κά του ποδοσφαίρου. 
Οι ομάδες είναι πάντα πάνω από τα πρόσωπα.
Τα πρόσωπα όμως γράφουν την ιστορία μιας
ομάδας, αλλα μεγαλύτερη, άλλα μικρότερη, άλλα
όμορφη άλλα όχι και τόσο ευχάριστη. 
Ο Σταύρος Χρουσαλάς έγραψε μια πολύ ευχάρι-
στη αγωνιστικά σελίδα στο ποδόσφαιρο της Δυτι-
κής Αττικής και όχι μόνο αφού έχει εργαστεί σε
πολλές ομάδες. Και εμείς αυτό δεν το ξεχνάμε
και το ανταποδίδουμε όσο μπορούμε.

ΑΝ.ΤΣ.

Επέστρεψε στις νίκες ο ΑΟ
Ζωφριάς με ανατροπή

Ο ΑΟ Ζωφριάς για την 13η αγωνιστική αν και
βρέθηκε πίσω στο σκορ επικράτησε του Μεγαρ-
ικού με 3-1.
Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Μαχειμάρη
σημείωσαν οι Ασλάνι(50′), Ηροδότου(58′) και
Γεγέ(66′ πέναλτι).Για λογαριασμό του Μεγαρικού
σκόραρε ο Δουμένης 14'.
Αξίζει να σημειωθεό ότι ο ΑΟΖ είχε και δύο
δοκάρια με τον Νικολάου(48′, 55′).

Διαιτητής ήταν  ο Φώτης
Ντάουλας.Βοηθοί:Θωμόπουλος-Τσαγανού.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλατανιάς Ι., Σιδηρόπουλος(46′ Μαρ-
μούτας), Ασλάνι(70′ Μπούρας), Νίκα, Νιτσόγλου,
Ρεφενδάριος, Μουστάκας(87′ Κουτσούμπας),
Βάρρας, Νικολάου, Γεγές, Ηροδότου(84′ Παρτάλ-
ης).

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Χόντος(89′ Μαυροειδής), Ελέζι,
Χύτας, Μανώλης, Πέππας, Μαυρουδής, Καλέ-
μι(89′ Λούσα), Κόρμαλης(75′ Μυρτάι), Κώνστας,
Γκίνης, Δουμένης(67′ Καστάνης).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ:
Κύριοι της ΕΣΚΑΝΑ, 
διαμαρτυρόμαστε γιατί…
Ανακοίνωση διαμαρτυρίας έστειλε ο ΑΟΚ Πανε-
λευσινιακός(Εφηβοι) η οποία αναφέρει τα εξής.

<<Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να εκφράσουμε
την απόλυτη δυσαρέσκειά μας για την απόφαση
της ΕΣΚΑΝΑ να εξαντλήσει την αυστηρότητά της
απέναντι στην ομάδα των Εφήβων μας αναγκά-
ζοντάς την να δώσει εκτός έδρας τα δυο επόμενα
εντός έδρας παιχνίδια της. 
Αισθανόμαστε απόλυτα αδικημένοι  από την
απόφαση σας γιατί:

-Δεν έλαβε καθόλου υπόψιν την παρουσία και τα
υπομνήματα των Ομάδων, που εξήγησαν κάθε
πτυχή του γεγονότος! 
-Τιμωρεί τους Αθλητές μας και κανέναν άλλον! -Δε
σεβάστηκε την ΙΣΤΟΡΙΑ του Πανελευσινιακού,
που ποτέ δεν τιμωρήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια
σε όλες τις Εθνικές Κατηγορίες! 
-Ελήφθη με οπαδικά (αφού αλλού γίνονται απλά
συστάσεις για παρόμοια περιστατικά) και όχι με
Αθλητικά κριτήρια! 

-Στη θέση που βρίσκονται είναι για να εξυπηρε-
τούν, να επικοινωνούν και να ΣΕΒΟΝΤΑΙ τα
Σωματεία και τους Αθλητές/-τριες τους.
Η ταλαιπωρία που βιώνουν οι Ομάδες της Δυτι-

κής Αττικής και ιδιαίτερα οι γονείς και τα παιδιά
καθώς αναγκάζονται να επιστρέφουν σπίτια τους
στις 01:00 τα ξημερώματα είναι προσβλητικό να
μην τους ευαισθητοποιεί! 
Κύριοι της ΕΣΚΑΝΑ, εδώ στην Ελευσίνα αισθ-
ανόμαστε άκρως προσβεβλημένοι με την απόφα-
σή σας, αλλά αποφασισμένοι να μην αφήνουμε
πλέον τίποτα να “πέσει κάτω”! 
Συγχαρητήρια! Τα καταφέρατε!>>.
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Ο Μανδραικός 2-1 εκτός την Λαμπερή Ελευσίνας

Ο Μαν δραικός με τέρματα
του Βόγκα (5′ με πέν αλτι και
Εβερετ 52′) επικράτησε στο
Γιώργος Ρουμελιώτης της
σκληροτράχ ηλης Λαμπερής
Ελευσίν ας που αγων ίστηκε με
μικρούς με 1-2 ( ημίχ ρον ο 0-1)
και εξακολουθεί προηγείται
στην  βαθμολογία της Β’ κατ-
ηγορίας.Για λογαριασμό της
Λαμπερής σκόραρε ο Μουστο-
γιάν ν ης 75′. Δοκάρι είχ ε ο

Καλομεν ίδης .Στις καθυστερήσεις η ομάδα του Νίκου Τζαφέρη έχ ασε την  μεγάλη
ευκαιρία ν α ισοφαρίσει με τον  Πατίστη..

Διαιτήτευσε ο Μαυρομάτης. Βοηθοί: Τόσιος-Αρβαν ιτάκης. Παρατηρητής αγών α
Κώστας Βαλσαράς. Ιατρός αγών α Βαρν ακιώτη. Αξίζει ν α σημειωθεί ότι γίν εται πολύ
καλή δουλειά στην  ομάδα της Λαμπερής από το εν  λόγω δίδυμο Τζαφέρη-Χριστο-
φή).

ΛΑΜΠΕΡΗ(Νίκος Τζαφέρης-Ακης Χριστοφής): Νάσης , Ρούσσης, Μουστογιάν -
ν ης, Παπασταματίου, Καλιτσουν άκης, Αν τύπας , Θεοδωρι Νικολά (82’Κωστακό-
πουλος),Ούλι Αρτιν ις(52’Ευαγγελάτος) ,Πατίστης , Χαλάς(70’Τζάν ος),Καλομεν ίδης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Γεωργίου, Μπουσάι, Κωστής,Λούκος,Μέξης.
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ(προπον ητής Γιώργος Σωτήρχ ος): Παλιγγίν ης, Βλαχ όπουλος,

Τζαφεράκος(62’Βλαν τιμίρ),Εβερετ, Μπακατσέλος(83’Χαμηλάκης), Απαζίδης, Βόγκας,
Γεωργιάδης, Ταμπουράκης(46’Βούκα),Λόλι(72’Δουδέσης), Φλορέα(46’Σκαμαν τζούρ-
ας).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Πετσίτης, Κατσίλης, Παπαν ικολάου.

Γ' /1/2 ΑΝΔΡΩΝ : Ο
Πανελευσινιακός U23
σήμερα με τον ΑΟΚ
Ν.Σμύρνης

Για την 14η αγωνιστική ο Πανελευ-
σινιακός ΑΟΚ U23 αγωνίζεται την
Δευτέρα 30/1  στις 21:30 στο ΣΕΦ
με τον ΑΟΚ Ν.Σμύρνης ενώ ο ΘΡΙΑ
Ασπροπύργου σε εξ αναβολής
αγώνα με τον Προφήτη Ηλία στο
κλειστό Ασπροπύργου στις 21:30.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23) 75 73
ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΣ
ΒΑΡΗΣ AO 65 54
ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

30/01/2023 21.30 ΚΛ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΡΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23)
22
2 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΣ (U23)22
3 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ
22
4 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ
21
5 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
20
6 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO
19
7 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ
19
8 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
18
9 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
18
10 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
16
11 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ
(U23) 15
12 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
14
13 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ                   14

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ - Ο.Κ.
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 67-58

Διαιτητές: Κιουλάφας - Καραπάνος.
Δεκάλεπτα: 17-21, 38-37, 51-51,
67-58
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ (Μανιάτης,
Πετρουγάκης): Κατσίπης, Βαρλάς 13
(2), Κάβουρας 12, Κολιούλης 10
(2), Αποστολόπουλος, Βήχος 4,
Παπαγεωργίου, Κόικας 3, Χατζόγ-
λου 8 (2), Μαρκοζάνης 5 (1),
Παπαδόπουλος 12, Χριστοφοράτος.

Ο.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Διολέτης, Μπα-
λάφας): Φωτιάδης 12 (3), Ρόκας 2,
Κοντός, Δούκας Ε. 10, Πατέλης,

Παπουτσιδάκης, Λάζαρης,
Μαξιλάρης 6, Μαρούγκας
13, Χοξχαλάρι 13 (3), Φέιζο
2, Δούκας Λ.

...ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ ΛΕΩΝ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ 92 75

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (U23)
23
2 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ          22
3 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
20

4 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ    20
5 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ    20
6 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ      20
7 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ       17
8 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  16
9 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ      16
10 ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ       14
11 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ13
12 ΓΑΟΠ              12

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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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

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 6,5

ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΖΟΥΝΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6972605353 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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
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6. Παιδική Χαρά Χαριλάου -
Κόλλια

7. Παιδική Χαρά Ικον ίου -
Θεολόγου

8. Παιδική Χαρά Αν υφαν τή
Μαρούγκα Χατζή

9. Παιδική Χαρά Σπάρτακου
Συγγρού Σουλίου

10. Παιδική Χαρά Πίν δου &
Αθην άς

11. Παιδική Χαρά Σκαμπά
Σοφοκλέους - Σολωμού

12. Παιδική Χαρά 17ης
Νοεμβρίου & Εθν . Αν τιστά-
σεως

13. Παιδική Χαρά Καλαθά &
Καββαδία

14. Παιδική Χαρά Αλκιβιά-
δου & Σωκράτους

15. Παιδική Χαρά Σουλίου
Σπετσών  Βορ. Ηπείρου

16. Παιδική Χαρά Ηρώων
Πολυτεχ ν είου

17. Παιδική Χαρά Κομ-
ν ην ών  (αεροδρόμιο)

18. Παιδική Χαρά Αθην άς &
Κων .Ρόκα Μαγούλα

19. Παιδική Χαρά Βουλής &
Δήμητρα Μαγούλα

20. Παιδική Χαρά Γεραν ίων
& Αθ. Διάκου Μαγούλα

21. Παιδική Χαρά Κρήτης
Αεροδρόμιο

22. Παιδική Χαρά Μπο-
υμπουλίν ας Μαγούλα

23. Παιδική Χαρά Κρήν ης
Μαγούλα

24. Παιδική Χαρά Σοφρά
Αεροδρόμιο

Συν εχ ίζεται απο σελ 2

Κυρία, στην 
περιοχή της  
Ελευσίνας, 

άνεργη, αναζητά 
απογευματινή

εργασία  σε γρα-
φείο, 

ιατρείο, 
διαγνωστικό

κέντρο, 
υποδοχή- γραμ-

ματειακή 
υποστήριξη, 

σε κατάστημα
λιανικής, 

φροντιστήριο.
Απόφοιτη 

Αμερικανικού
Κολλεγίου,

Proficiency, 
ECDL.
ΤΗΛ:

6937243938
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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.

Εταιρεία με πολυετή ηγετική
θέση στον τομέα
παραγωγής/εμπορίας βιομηχα-
νικών πρώτων υλών, επιθυμεί
να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ,
στο υποκατάστημα της εταιρ-
είας στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής.
Καθήκοντα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κ ιβωτίων, προετοι-
μασία παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με
ασφάλεια στις θέσεις της αποθ-
ήκης με βάση τις οδηγίες των
υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλι-
σμού αποθηκών

Φορτώσεις-εκφορτώσεις με
χρήση ανυψωτικών μηχανημά-
των Απογραφές
Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότ-
ητα, ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόντα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία
παραγγελιών και διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη
τροφίμων θα αξιολογηθεί θετι-
κά

Αποστολή βιογραφικών στο
sofiaplati@alinda.gr

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
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Πωλείται κτήμα 5
στρεμμάτων στην Πύλη
Δερβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά
ανταλλάσσεται με
οικόπεδο στη Δυτική
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
Ηρακλείου – Άνω
Ελευσίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ,
κατασκευή '08, μπάνιο,
επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,
ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο

διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο,
ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική,
τιμή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 150
ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
(ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ)
ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  4
ΓΡΑΦΕΙΑ 50ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ
ΑΝΩΘΕΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ
(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6936780360

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό

πάρκιν, κήπος, χωρίς
ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος με
κουζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως, 3
υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με κεντρική
εγκατάσταση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα,
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκευής
1980, προσόψεως και
διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ,
σαλόνι μεγάλο, κουζίνα,
μπάνιο, 2 wc, πόρτα
ασφαλείας, αυτ. θέρμανση
πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36 πμ,
τιμή 600€ (e-
agents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,

2 μπάνια, ανακαινισμένη,
ανακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ.,
υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη,
τιμή 300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη
μονοκατοικία 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,
τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές,
καλοριφέρ, χωρίς σκάλες,
κατάλληλη και για
ηλικιωμένους και άτομα με
κινητικά προβλήματα, δεκτά
κατοικίδια, τιμή 500€
6944461852

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική
θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS RE-
AL 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
θέρμανση Μέσο θέρμανσης:
Πετρέλαιο δίπλα στην
εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος

400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του
Ασπροπύργου για πλήρη
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης
ασφάλιση.
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

4488

Αναζήτηση Προσωπικού 

"Η «Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ψυχολογίας» αναπτύσσει
Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην περιοχή των Μεγάρων και
αναζητά να εντάξει
στην πολυκλαδική θεραπευτική της ομάδα τις κάτωθι
ειδικότητες:

1. Νοσηλευτές (ΑΕΙ - ΤΕΙ), με σχέση εργασίας πλήρους ή
μερικής απασχόλησης, κυλιόμενου  ωραρίου και απολαβές
ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου. (Κωδικός Θέσης:
ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΝΟΣ)
2. Παθολόγο, για ανεξάρτητη σχέση εργασίας (Κωδικός
Θέσης: ΜΕΓ/ΟΙΚ/ΠΑΘ)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στο
hr@medicalpsycology.eu 
το βιογραφικό τους σημείωμα έως τις 16.1.2023. Στο θέμα
του email να αναγράφεται ο κωδικός της θέσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210
6441945."

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού ζητά μόνιμο

προσωπικό σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189
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Συνομιλίες υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη με μαφιόζους και νονούς της
νύχτας, αποκαλύπτει «Το Bήμα της Κυριακής».

Στα χέρια της εφημερίδας βρίσκεται το σχετικό υλικό που
αναδεικνύει με γλαφυρό τρόπο τις σχέσεις και τα συστήματα
διαπλοκής, εξάρτησης, το πλέγμα συμφερόντων αλλά και τις
υπόγειες διαδρομές μεταξύ νονών της νύχτας και στελεχών της
ΕΛ.ΑΣ., ακόμα και σε ανώτατο επίπεδο.

Οι συνομιλίες αυτές βρέθηκαν σε εφαρμογές, όπως Viber και
WhatsApp, κινητών τηλεφώνων δολοφονηθέντων σε
συμβόλαια θανάτου και επί σειρά μηνών αποτελούσαν
επτασφράγιστο μυστικό στο εσωτερικό της ελληνικής
αστυνομίας.

Στις συνομιλίες, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης του
Βήματος Βασίλης Λαμπρόπουλος, ακούγονται ανώτατοι νυν
παράγοντες της Κατεχάκη να λένε ότι θα υποβοηθήσουν
κυκλώματα λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλους ποινικούς.

Οπως αποκαλύπτουν οι διάλογοι μεταξύ νονών της νύχτας
και στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., στόχος ήταν οι αστυνομικοί να
προχωρούν σε πλημμελείς ελέγχους και να επιτρέπουν στα
κυκλώματα να συνεχίσουν ανενόχλητα τη δράση τους.

Ακόμη, αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επικαλούνται πρόσβαση σε
πολιτικούς παράγοντες του υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, ώστε να προωθήσουν σε κρίσιμες θέσεις δικούς τους
αστυνομικούς, οι οποίοι θα τους εξυπηρετούσαν σε καθημερινή
βάση.

Μάλιστα έχουν βρεθεί SMS τα οποία αποστέλλονταν σε
επιχειρηματίες για επικείμενους ελέγχους από κρατι

κές υπηρεσίες.Τα πρώτα στοιχεία για το παράνομο δίκτυο
ΕΛ.ΑΣ. και προσώπων με ύποπτες δραστηριότητες, κυρίως
στο λαθρεμπόριο καυσίμων, φαίνεται να αποκαλύφθηκαν μετά
την εν ψυχρώ δολοφονία ενός ιδιοκτήτη πρατηρίων καυσίμων.

Συνεννοήσεις
με «συνεργάτες
υπουργών»

Π ρ ό σ θ ε τ ο
ανησυχητικό στοιχείο στα παραπάνω αποτε

λεί το γεγονός ότι σε πολλούς από τους διαλόγους που
αποκαλύπτει «Το Βήμα» υπάρχει αναφορά σε
συνεννοήσεις με «συνεργάτες υπουργών» και πρόσωπα
σε αντίστοιχες θέσεις.

Eξίσου προβληματικό και ενδεικτικό των διαστάσεων της
διαφθοράς είναι ότι οι αναφερόμενες στους διαλόγους
μετακινήσεις αστυνομικών φαίνεται ότι επιβεβαιώνονται και
από τα εσωτερικά δεδομένα των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Ετσι, λίγες ώρες μετά τις καταγεγραμμένες στιχομυθίες,
πράγματι  υπάρχουν… περίεργες άνωθεν παρεμβάσεις, οι
οποίες αφορούσαν ακριβώς αυτές τις  προσυνεννοημένες
τοποθετήσεις αστυνομικών. Αυτές δε εμφανίζονταν ότι έγιναν
με «αυστηρά υπηρεσιακά κριτήρια».

Τα πρώτα στοιχεία για το παράνομο δίκτυο ΕΛ.ΑΣ. και
προσώπων με ύποπτες δραστηριότητες, κυρίως στο
λαθρεμπόριο καυσίμων, φαίνεται να αποκαλύφθηκαν μετά την
εν ψυχρώ δολοφονία ενός ιδιοκτήτη πρατηρίων καυσίμων (η
περίπτωση και τα στοιχεία του είναι στη διάθεση της
εφημερίδας μας). Η υπόθεση αυτή παραμένει ως σήμερα
ανεξιχνίαστη.

Σύμφωνα με  εσωτερικές αναφορές που συντάχθηκαν μετά
τη δολοφονία αυτή, «ορισμένοι συνεργάτες του δολοφονηθέντα
εισήγαν διαλύτες από τη Βουλγαρία και λαθραίο γκάζι, το οποίο
μεταφερόταν με φορτηγά και με βυτία. Τα ανωτέρω φορτηγά
γκαζιού φόρτωναν βιομηχανικό γκάζι από εγκαταστάσεις
νόμιμων εταιρειών και το μετέφεραν σε πρατήρια όπου γινόταν
η νόθευση. Βοηθός στο κύκλωμα ήταν γνωστός ποινικός με τα
αρχικά Π.Κ. καταδικασμένος αμετάκλητα για απάτες,
πλαστογραφίες, παραχάραξη και λαθρεμπόριο διαλυτών από
τη Βουλγαρία. 

Το κύκλωμα φέρεται να δωροδοκούσε, ανά περιόδους,

πλήθος αξιωματικών της Οικονομικής Αστυνομίας, της Δίωξης
του Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων υπηρεσιών της 

ΕΛ.ΑΣ. αλλά και της ΕΥΠ προκειμένου να χαίρει
προστασίας. Απώτερος σκοπός τους φαίνεται είναι να
λαμβάνουν εγκαίρως γνώση αστυνομικών επιχειρήσεων σε
πρατήρια καυσίμων, τομέας όπου δραστηριοποιούνταν
επιχειρηματικά μέλη του εν λόγω κυκλώματος. Για να συμβεί
αυτό, προσπαθούν να επιτύχουν τη μετάθεση αστυνομικών
στις παραπάνω υπηρεσίες».

Με εντολή Θεοδωρικάκου έρευνα για αναφορές
δημοσιεύματος σε επίορκους αστυνομικούς

Έρευνα διέταξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης
Θεοδωρικάκος, μετά από δημοσίευμα που κάνει λόγο για
επίορκους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, το επίμαχο δημοσίευμα αποστέλλεται στην
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Βήμα της
Κυριακής», οι συνομιλίες επίορκων αστυνομικών εντοπίστηκαν
από παρακολουθήσεις επικοινωνιών σε εφαρμογές, όπως
Viber και WhatsApp.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα εφημερίδας, το οποίο
αναπαράγεται σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και αφορά σε
μέλη παράνομων κυκλωμάτων, από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι:

Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη
Θεοδωρικάκου το συγκεκριμένο δημοσίευμα αποστέλλεται
στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός έλεγχος καθώς και στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών».

Αποκάλυψη: Διάλογοι «φωτιά» αξιωματικών 
της ΕΛ.ΑΣ με νονούς της νύχτας


