
Στα νέα και τα υπό εξέλιξη έργα
στον Οικισμό Γεννηματά ΙΙ

αναφέρθηκε
ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς

στην κοπή της Πίτας
του Συλλόγου

Δήμος Αχαρνών:
Χωρίς αυξήσειςΧωρίς αυξήσεις
τα δημοτικά τέλητα δημοτικά τέλη
και το 2023και το 2023

Καθαρά Δευτέρα:
Στα ύψη οι τιμές στα

Σαρακοστιανά και λαγάνα

Από την Τετάρτη τίθεται σε ισχ ύ το «καλάθι της
Σαρακοστής» για τις αγορές των καταν αλωτών στα

σούπερ μάρκετ τη συγκεκριμέν η περίοδο.

ΜΜππααίίννοουυνν……  
μμπποουυλλννττόόζζεεςς
σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο

Φέτος θα αρχίσουν τα έργα της κατασκευής 
και του logistics center στο Θριάσιο Πεδίο από την 

κοινοπραξία Goldair - ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

ΕΕμμββλληημμααττιικκόό  έέρργγοο  
ηη  ννέέαα  χχάάρρααξξηη  ΠΠ..ΕΕ..ΟΟ..  

ΑΑθθηηννώώνν--ΘΘηηββώώνν::
Δημοπρατείται με χρηματοδότηση

Περιφέρειας Αττικής 54,7
εκατομμυρίων ευρώ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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OO  ΑΑκκρράάττηηττοοςς  μμεε  1100
ππααίίκκττεεςς  11--22  σσττηηνν  

ΕΕλλεευυσσίίνναα  ττοονν  ΗΗρραακκλλήή

Ο Αστέρας 3-1 εκτός τον
Κριό Ασπροπύργου

σσεελλ..  1100--1111

σσεελλ..  33

ΠΠλληημμμμύύρριισσεε  ααππόό  κκααρρννααββααλλιισσττέέςς  
οο  ππεεζζόόδδρροομμοοςς  ττηηςς  ΝΝιικκοολλααΐΐδδοουυ  

σσττοο  11οο  ααπποοκκρριιάάττιικκοο  ssttrreeeett  ppaarrttyy
Το Σαββατοκύριακο 25-26/2 και την Καθαρά
Δευτέρα, τη «σκυτάλη» παίρνει η Μαγούλα

σσεελλ..55

σσεελλ..  66

Απίστευτο επεισόδιο στο
«Αττικόν»: 

Διασώστες του
ΕΚΑΒ δέχθηκαν

επίθεση από 
εξαγριωμένο άνδρα 

- Ένας τραυματίας

Παράταση προθεσμίας 
υποχρεωτικής εκπόνησης «Σχεδίων

Αστικής Προσβασιμότητας» από
τους δήμους

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της
Αγίας Βαρβάρας 

– «Γάζωσαν» σπίτια, πυροβόλησαν 20 φορές

ΣΣεελλ..  88

ΣΣεελλ..  88

σσεελλ..  99

σσεελλ..  1166

σσεελλ..  22

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: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6
μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευσταθίου αρχ ιεπισκόπου Αν τιοχ είας, Ζαχ αρίου

πατριάρχ ου Ιεροσολύμων , Ιωάν ν ου Γ΄ πατριάρχ ου
Κων σταν τιν ουπόλεως του από Σχ ολαστικών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

MANΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.
Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταμάτιος

Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, Άνω Λιόσια,
2102473654

ΑΧΑΡΝΕΣ
Σφακιανάκη Φωτεινή Α.Λεωφόρος

Θρακομακεδόνων 154, 2102434055 Φ
έτος θα αρχίσουν τα έργα της κατασκευής
και του logistics center στο Θριάσιο Πεδίο
από την κοινοπραξία Goldair – ΕΤΒΑ

ΒΙΠΕ.
Πρόσφατα εγκρίθηκε το πλάνο ανάπτυξης (mas-

ter plan) του εµπορευµατικού κέντρου που
προβλέπει την αύξηση της προβλεπόµενης
δόµησης σε περισσότερα από 300.000 τ.µ. (από

210.000 τ.µ.), γεγονός που ενισχύσει τη βιω-
σιµότητα του έργου.Επίσης, µε τον πρόσφατο
νόµο του υπουργείου Ανάπτυξης για τα επιχει-
ρηµατικά πάρκα απλοποιήθηκε η διαδικασία
πολεοδόµησης και χωροθέτησης του logistics
center Θριασίου, ενώ αυτήν τη στιγµή ολοκ-
ληρώνεται η κατάρτιση των απαιτούµενων
µελετών.

ΜΜππααίίννοουυνν……  μμπποουυλλννττόόζζεεςς  σσττοο  ΘΘρριιάάσσιιοο
Φέτος θα αρχίσουν τα έργα της κατασκευής και του logistics center

στο Θριάσιο Πεδίο από την κοινοπραξία Goldair - ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Σε μια μεγάλη εικαστική σκην ή
μετατρέπει η 2023 Ελευσίς Πολιτι-
στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
την  πόλη της Ελευσίν ας με πέν τε
εκθέσεις και εικαστικές εγκαταστά-
σεις με ελεύθερη είσοδο ν α υπο-
δέχ ον ται το κοιν ό:

τα Μυστήριο 44 Heiner Goebbels
7 Στήλες και Μυστήριο 17 Μελίν α,
υπό τη γεν ική εποπτεία της Μαν ο-
υέλλας Παυλίδου και τη γεν ική επι-
μέλεια του Νικόλαου Καλτσά, στις
αν ακαιν ισμέν ες Αποθήκες 2 & 3
αν τίστοιχ α του Παλαιού Ελαιουρ-
γείου,

το Μυστήριο 177 Visions f rom
the Underworld, μία ομαδική έκθε-
ση υπό την  επιμέλεια των
Agprognostic Temple (Dome Wood
& Sam Stev erly nck) στο X – Bowling Art Center,

την  εικαστική έκθεση-εγκατάσταση τα Αποθέματα
Inv entory  II του Βασίλη Γεροδήμου και της Τζέν ης Αργ-
υρίου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης,

καθώς και το Μυστήριο 29 Ελευσίν α – Ωμό Μουσείο,
η έκθεση – ωδή στην  πόλη της Ελευσίν ας στο αν ακαι-
ν ισμέν ο Παλαιό Δημαρχ είο υπό την  επιμέλεια της
Ερατώς Κουτσουδάκη.

Μυστήριο 44 Heiner Goebbels 7 Στήλες (έως 23.4.23)
Πληροφορίες

Είσοδος ΕλεύθερηΩράριο: Τετάρτη έως Παρασκευή:
17.00 – 21.00, Σάββατο & Κυριακή: 12.00 – 20.00

Με μεγάλο σεβασμό στη μεταβιομηχ αν ική του ιστο-
ρία, την  αρχ ιτεκτον ική του και τη γεν ν αιόδωρη αισθη-
τική του, χ ρησιμοποιών τας τα στοιχ εία του φωτός,

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 5 εκθέσεις και εικαστικές 
εγκαταστάσεις από την Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης
με ελεύθερη είσοδο για το κοινό,
περιμένουν να τις ανακαλύψετε!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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Αιγάλεω: Εισέβαλαν 
σε κοσμηματοπωλείο με

κλεμμένο αυτοκίνητο

Aγν ωστοι δράστες εμβόλισαν  τα ξημερώματα
με κλεμμέν ο αυτοκίν ητο τη βιτρίν α κοσμημα-
τοπωλείου, στην  περιοχή του Αιγάλεω, και
αφαίρεσαν  κοσμήματα.

Ειδικότερα, σύμφων α με την  ΕΛ.ΑΣ., λίγο
πριν  από τις 05:30 π.μ., οι δράστες αφού εμβό-
λισαν  την  βιτρίν α και έσπασαν  τα ρολά του
καταστήματος, που βρίσκεται στην  οδό Πλα-
στήρα, εισέβαλαν  στον  χώρο και αφαίρεσαν
κοσμήματα.

Στη συν έχεια, επιβιβάστηκαν  σε άλλο
αυτοκίν ητο και έφυγαν  με ταχύτητα από το
σημείο.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεν εργεί έρευν ες για τον  εν τοπι-
σμό και τη σύλληψη των  κακοποιών .

Λ. Κοσμόπουλος: 
«Σχεδιάζουμε και 
υλοποιούμε έργα 

υποδομής με όραμα για το
μέλλον της περιοχής μας, 
για τους πολίτες και τους
επισκέπτες της Δυτικής

Αττικής»

Με χ ρηματοδότηση Περιφέρειας
Αττικής δημοπρατείται το μεγάλο έργο
κατασκευής ν έας χ άραξης και βελτίω-
ση υφιστάμεν ης στην  Παλαιά Εθν ική
Οδό Αθην ών  Θηβών  (Π.Ε.Ο.Α.Θ.)
(Β’ τμήμα).

Με προϋπολογισμό 54,7 εκατομ-
μυρίων  ευρώ 37.661.290,32 € (πλέον
Φ.Π.Α.) η Περιφέρεια Αττικής, με
εν έργειες του Περιφερειάρχ η Γιώργου
Πατούλη και του Αν τιπεριφερειάρχ η
Λευτέρη Κοσμόπουλου, υλοποιεί έν α
μεγάλο έργο στη Δυτική Αττική, με
εξασφαλισμέν ους πόρους από το
Επιχ ειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020» και  από ιδίους πόρους
της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο αφορά στην  κατασκευή ν έας χ άραξης και βελτίωσης της υφιστάμεν ης
στην  ΠΕΟ Αθην ών  Θηβών . Η αρχ ή του έργου χ ωροθετείται στο πέρας του
έργου «Βελτίωση χ άραξης και διαπλάτυν ση της ΠΕΟ Αθην ών  – Θηβών  στο
τμήμα Μάν δρα – Οιν όη. 

Πρόκειται για έν α οδικό έργο, στο τμήμα από την  παράκαμψη της Μάν δρας και

μέχ ρι το 17ο Χιλιόμετρο (Οιν όη), το
οποίο αν αμέν εται ν α συν εισφέρει
σημαν τικά στη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας, στη μείωση του χ ρόν ου
μετακίν ησης και στη μείωση των
ατυχ ημάτων .

Το έργο χ ωρίζεται σε τρία διακριτά
τμήματα: το πρώτο τμήμα μήκος
3,65χ λμ αφορά στη χ άραξη που
εγκαταλείπει την  υφιστάμεν η ΠΕΟ
ΑΘ και κιν είται βορειότερα και
σχ εδόν  παράλληλα με αυτή, το
δεύτερο τμήμα μήκους 1,05 χ λμ
(συν έχ εια του προηγούμεν ου) αφορά
στο τμήμα της αρτηρίας που είν αι
σύμφων α με την  εγκεκριμέν η οριστι-
κή μελέτη οδοποιίας και το τρίτο
μήκους 6,36 χ λμ (συν έχ εια του
προηγουμέν ου) αφορά στο τελευταίο
τμήμα της αρτηρίας.

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Λ. Κοσμό-
πουλος αν έφερε σχ ετικά: «Η Περιφ-
έρεια Αττικής εκτελεί έν α εμβληματικό
έργο για την  Δυτική Αττικά αλλά και
ευρύτερα την  Αττική, και αν αμέν εται
ν α παραδοθεί έν α σύγχ ρον ο και
κυρίως έν α ασφαλές οδικό δίκτυο.

Γίν εται πρακτικά «σύμπτυξη» εν ός
μεγάλου δρόμου, του β’ τμήματος της

ΠΕΟΑΘ, που «παιδεύει» καθημεριν ά όλους εμάς στην  Δυτική Αττική αλλά φέρν ει
και προσελκύει επισκέπτες στις όμορφες περιοχ ές της Μάν δρας και της Οιν όης.
Προτεραιότητά μας στην  Περιφέρεια Αττικής και του Περιφερειάρχ η Γιώργου
Πατούλη η οδική ασφάλεια, η υλοποίηση έργου, με έμπρακτα αποτελέσματα για
τους συμπολίτες μας».

Εμβληματικό έργο η νέα χάραξη Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θηβών:
Δημοπρατείται με χρηματοδότηση Περιφέρειας Αττικής 54,7 εκατομμυρίων ευρώ

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο ν οσοκο-
μείο Αττικόν  , όταν  διασώστες του ΕΚΑΒ
δέχθηκαν  άγρια επίθεση από έν αν  εξαγριω-
μέν ο άν δρα ο οποίος έσπασε το τζάμι της
πόρτας του ασθεν οφόρου τραυματίζον τας τον
οδηγό του πληρώματος. Σημειών εται ότι οι
αστυν ομία προχώρησε στη σύλληψη εν ός
ζευγαριού για το περιστατικό.

Οι διασώστες είδαν  έκπληκτοι έν αν  εξαγρ-
ιωμέν ο άν δρα ν α ορμάει κατά του ασθεν οφ-
όρου που μόλις είχε μεταφέρει ασθεν ή στο
Αττικό ν οσοκομείο. Ο δράστης χτύπησε με
γροθιά το τζάμι της πόρτας του ασθεν οφόρου
και αυτό έγιν ε κυριολεκτικά θρύψαλα με απο-
τέλεσμα ν α τραυματιστεί ο διασώστης.

Απίστευτο επεισόδιο στο «Αττικόν»: 
Διασώστες του ΕΚΑΒ δέχθηκαν επίθεση
από εξαγριωμένο άνδρα - Ένας τραυματίας
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ΥΠΕΣ: 19,2 εκ. ευρώ στους 
δήμους για δαπάνες σίτισης μαθητών 

μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων

Το ποσό 1.928.703,87 ευρώ κατανέμεται  σε Δήμους της
χώρας, για τη δαπάνη σίτισης των μαθητών μουσικών και
καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, κατά τη σχολική
περίοδο 2022-2023. Το ποσό προέρχεται από τον λογαρια-
σμό του υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. 

48

της προβολής, του ν ερού και του ήχ ου, ο πολυπράγμων  καλλιτέχ ν ης και
συν θέτης Heiner Goebbels μετατρέπει με το Μυστήριο
44 Heiner Goebbels 7 Στήλες την  Αποθήκη 2 του Παλαιού Ελαιουργείου σε
τελεστήριο: 

μια κοσμική αίθουσα μύησης, που προσκαλεί αν οιχ τά το κοιν ό ν α γίν ει ο
κυρίαρχ ος παρατηρητής. 

Μυστήριο 17 Μελίν α (έως 23.4.23)
Πληροφορίες
Είσοδος ΕλεύθερηΩράριο: Τετάρτη έως Παρασκευή: 17.00 – 21.00, Σάβ-

βατο & Κυριακή: 12.00 – 20.00
Στην  Αποθήκη 3 του Παλαιού Ελαιουργείου φιλοξεν είται το Μυστήριο

17 Μελίν α, υπό τη γεν ική εποπτεία της Μαν ουέλλας Παυλίδου, τη γεν ική
επιμέλεια και μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη του Νικόλαου
Καλτσά. Μια σπάν ια έκθεση για το έργο ζωής της πολύπλευρης προσω-
πικότητας της Μελίν ας Μερκούρη, της μακροβιότερης Ελλην ίδας Υπουργού
Πολιτισμού μέχ ρι σήμερα. 

Μυστήριο 177 Visions f rom the Underworld (έως 8.4.23)
Πληροφορίες:
Είσοδος ΕλεύθερηΩράριο: Τετάρτη έως Παρασκευή: 17.00 – 21.000, Σάβ-

βατο & Κυριακή: 12.00 – 20.00
Το Μυστήριο 177 Visions f rom the Underworld, υπό την  επιμέλεια των

Agprognostic Temple (Dome Wood & Sam Stev erly nck), φιλοξεν είται στο
X-Bowling Art Center. Αν τλών τας ελεύθερα στοιχ εία από τα Ελευσίν ια
Μυστήρια, η ομαδική αυτή έκθεση εκκιν εί από τον  μύθο και τον  μυστικισμό
που τα περιβάλλει, ώστε ν α περιηγηθεί αν άμεσα σε παράλληλα σύμπαν τα.
Στόχ ος της είν αι ν α καταδείξει τη συν άφεια των  Μυστηρίων  με τη σύγχ ρ-
ον η εποχ ή και ν α τα ερμην εύσει μέσω διάφορων  φων ών  σε μια γλώσσα για
τον  21ο αιών α. 

Αποθέματα ΙΙ: Inv entory  II (έως 26.02.23)
Τοποθεσία Πλατεία Παραλιακού ΜετώπουΝικολαϊδου και Καν ελλοπούλου, Ελευσίν α
Πληροφορίες
Είσοδος ΕλεύθερηΗμέρες & Ώρες Επίσκεψης: Παρ., Σαβ., Κυρ., 17:00-21:00
Ως απόηχ ος της εμβληματικής πομπής, με τίτλο το Ελευσίν ιο Κίν ημα, αλλά και ως αν άμν ηση του project Αποθέματα (2018), από τους ίδιους καλλιτέχ ν ες, θα στηθεί στο

παραλιακό μέτωπο μια εικαστική έκθεση-εγκατάσταση μέσα σε τρία container, με βίν τεο-ν τοκουμέν τα και δημιουργική παράθεση τεκμηρίων .
Μυστήριο 29 Ελευσίν α – Ωμό Μουσείο (έως 26.3.23)
Παλαιό Δημαρχ είο
Είσοδος Ελεύθερη
Ωράριο λειτουργίας: Τετάρτη – Παρασκευή: 17:00-21:00, Σάββατο – Κυριακή: 12:00-20:00 
Η Έκθεση Μυστήριο_29 Ελευσίν α – Ωμό Μουσείο, το εμβληματικό έργο της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για τη σύγχ ρον η αλλά και άγν ωστη

ιστορία της πόλης, μετά την  επιτυχ ημέν η πρώτη του παρουσίαση στο Μουσείο Μπεν άκη / Πειραιώς 138 με περισσότερους από 5000 επισκέπτες, φιλεξεν είται πλέον  στην
Ελευσίν α. 



Παράταση προθεσμίας υποχρεωτικής
εκπόνησης «Σχεδίων Αστικής
Προσβασιμότητας» από τους δήμους
Παρατάθηκε μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2023 η
προθεσμία για την
υποχρεωτική εκπόν-
ηση «Σχεδίων Αστικής
Προσβασιμότητας» από
τους δήμους.

Ειδικότερα με απόφαση
του υφυπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργει-
ας Ν. Ταγαρά «η
προθεσμία της παρ.
10 του άρθρου 121
του ν. 4819/2021 (Α’
129), που αφορά στην
υποχρεωτική εκπόνηση προγραμμάτων καθορισμού απαραίτητων παρ-
εμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρη-
στων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης,
των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής
περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών
τους ορίων [«Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας» (Σ.Α.Π.)], παρατείνεται
από τη λήξη της και για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι και την 31.12.2023».
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Δήμος Αχαρνών: 
Χωρίς αυξήσεις Χωρίς αυξήσεις 
τα δημοτικά τέλη τα δημοτικά τέλη 
και το 2023και το 2023
Χωρίς αυξήσεις και το 2023 τα

δημοτικά τέλη στον Δήμο Αχαρνών –
Παραμένουν από τα χαμηλότερα στην
Αττική

Την απόφαση να μην αυξηθούν τα
δημοτικά τέλη και το 2023, έλαβε και
φέτος η δημοτική αρχή των Αχαρνών
Αττικής.

Ο Δήμος Αχαρνών διατηρεί για μια
ακόμη χρονιά, αμετάβλητα τα τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,
με απόφαση που ελήφθη κατά πλει-
οψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της
9ης Φεβρουαρίου. 

Ταυτόχρονα, διατηρούνται οι απαλ-
λαγές και οι ελαφρύνσεις που φτά-
νουν έως και το 100%, για όλες τις
ευπαθείς ομάδες συμπολιτών μας.
Για 3η συνεχόμενη χρονιά και παρά
τις ανατιμήσεις σε ρεύμα και καύσιμα
τα Δημοτικά τέλη του Δήμου Αχα-
ρνών παραμένουν σταθερά και από
τα χαμηλότερα της Ελλάδας.

Η διατήρηση των  ίδιων  συν τελε-
στών  για το 2023 αποκτά ακόμη
μεγαλύτερη σημασία καθώς οι
παρεχόμεν ες υπηρεσίες του
Δήμου προς τους πολίτες αυξά-
ν ον ται ποσοτικά αλλά και ποιοτι-
κά σε όλα τα πεδία των  παροχών .

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός τόνι-
σε στο Δημοτικό Συμβούλιο:

“Για τρίτη συνεχόμενη  χρονιά επι-
λέγουμε να διατηρήσουμε τα ίδια
δημοτικά τέλη που παραμένουν από
τα χαμηλότερα της χώρας , στηρίζον-
τας  στην πράξη τους συμπολίτες μας
που έχουν επωμιστεί πολλά βάρη.

Το καταφέραμε με νοικοκυρεμένη
και  ορθή διαχείριση του Δήμου
χωρίς εκπτώσεις στις υπηρεσίες
μας, τις οποίες ενισχύουμε διαρκώς
και διατηρώντας την πόλη καθαρή”.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και
εισηγητής του θέματος, κ. Μιχάλης
Βρεττός επεσήμανε:“Αποφασίσαμε
να κρατήσουμε σταθερά τα ανταποδο-
τικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφ-
ωτισμού. Είναι πολιτική μας επιλογή
να μην επιβαρύνουμε τους κατοίκο-

υς και τους επαγγελματίες του δήμου
μας”.

Συγκεκριμένα, τα τέλη καθαριότητας
και φωτισμού που θα ισχύσουν από
01/01/2023 ως εξής:

1) Πρώτος γενικός συντελεστής:
Ακίνητα που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για κατοικία σε 0,81
ευρώ /τμ.

2) Δεύτερος γενικός συντελεστής:
Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για
κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς
και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε
1,68 ευρώ /τμ.

3) Τρίτος γενικός συντελεστής:
Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για
την άσκηση πάσης φύσης οικονομι-
κής δραστηριότητας σε 1,68 ευρώ
/τμ.

4) Ειδικός συντελεστής:

✔�Ακίνητα στην Κοινότητα Αχαρνών
άνω των 100 τ.μ. που χρησιμοποι-
ούνται αποκλειστικά για κατοικία σε
0,95 ευρώ /τ.μ.

✔�Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομα-
κεδόνων έως 100 τ.μ. που χρησιμο-
ποιούνται αποκλειστικά για κατοικία
σε 1,05 ευρώ /τ.μ.

✔�Ακίνητα στην Κοινότητα Θρακομα-
κεδόνων άνω των 100 τ.μ. που χρη-
σιμοποιούνται  αποκλειστικά για
κατοικία σε 1,11 ευρώ /τ.μ.

5) Ειδικός συντελεστής:

✔�Ακίνητα άνω των 100 τ.μ. και έως
1.000 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για
κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς
και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε
2,85 ευρώ /τ.μ.

✔�Ακίνητα άνω των 1.000 τ.μ. και
έως 6.000 τ.μ. που χρησιμοποι-
ούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσ-
κοπικούς και φιλανθρωπικούς σκο-
πούς σε 2,95 ευρώ /τ.μ.

✔�Ακίνητα άνω των 6.000 τ.μ. που
χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς,
μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς σε 1,77 ευρώ /τ.μ.

6) Ειδικός συντελεστής:

✔�Ακίνητα άνω των 100 τ.μ. και έως
1.000 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για
την άσκηση πάσης φύσης οικονομι-
κής δραστηριότητας σε 2,85 ευρώ
/τ.μ.

✔�Ακίνητα άνω των 1.000 τ.μ. και
έως 6.000 τ.μ. που χρησιμοποι-
ούνται για την άσκηση πάσης φύσης
οικονομικής δραστηριότητας σε 2,95
ευρώ /τ.μ.

✔�Ακίνητα άνω των 6.000 τ.μ. που
χρησιμοποιούνται για την άσκηση
πάσης φύσης οικονομικής δραστηρι-
ότητας σε 1,77 ευρώ /τ.μ.

✔�Ακίνητα που χρησιμοποιούνται
για την άσκηση οικονομικής δρα-
στηριότητας και ειδικά ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ,
ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΚΛΠ σε 5,00
ευρώ /τ.μ.

7) Ειδικός συντελεστής:

✔�Για μη στεγασμένους χώρους
έως 100 τ.μ. σε 0,93 ευρώ /τ.μ.

✔�Για μη στεγασμένους χώρους
άνω των 100 τ.μ. και έως 1.000 τ.μ.
σε 1,50 ευρώ /τ.μ.

✔�Για μη στεγασμένους χώρους
άνω των 1.000 τ.μ. και έως 6.000 τ.μ.
σε 1,55 ευρώ/τ.μ.

✔�Για μη στεγασμένους χώρους
άνω των 6.000 τ.μ. σε 0,46 ευρώ
/τ.μ.

Επίσης ισχύσουν και το έτος 2023
οι κάτωθι απαλλαγές:

• Άποροι με φορολογητέο εισόδ-
ημα έως 9.000 € (μηδενικά τέλη)

• Ανάπηροι με αναπηρία άνω του
67% και φορολογητέο εισόδημα έως
13.000 € (μηδενικά τέλη).

• Πολύτεκνοι  με φορολογητέο
εισόδημα έως 25.000 € και κύρια
κατοικία έως 100τμ. (μηδενικά τέλη).

• Πολύτεκνοι  με φορολογητέο
εισόδημα άνω των 25.000 € και
κύρια κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση
50%).

• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδ-
ημα έως 12.000 € και κύρια κατοικία
έως 100τμ. (μηδενικά τέλη).

• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδ-
ημα άνω των 12.000 € και κύρια
κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 50%).

• Δύο σύζυγοι που είναι μακροχρ-
όνια άνεργοι (μηδενικά τέλη).

• Μονογονεΐκές οικογένειες με
φορολογητέο εισόδημα έως 13.000
€ (έκπτωση 50%).

Η μείωση ή η απαλλαγή ισχύει
μόνο για την μόνιμη κατοικία (1
κατοικία) αποδεικνυόμενη από
βεβαίωση μονίμου κατοικίας και όχι
για επαγγελματικό χώρο του
αιτούντα.



6 - θριάσιο  Tρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Το ΚΤΕΛ Κορινθίας αναζητά οδηγούς
με δίπλωμα Δ’ για τα αμαξοστάσια
Ελευσίνας και Ολυμπιακού Χωριού

Το ΚΤΕΛ Κοριν θίας σε συν εργασία με το ΚΤΕΛ
Χαν ίων -Ρεθύμν ης, το ΚΤΕΛ Ηρακλείου-Λασιθίου και το
ΚΤΕΛ Μαγν ησίας αν αζητούν  επαγγελματίες οδηγούς
με δίπλωμα Δ' και ΠΕΙ για τη στελέχωση του έργου
στην  αστική συγκοιν ων ία της Αττικής, για τα Αμαξο-

στάσια Ελευσίν ας και Ολυμπιακού Χωριού. Παρέχεται
πλήρης ασφάλιση και ν έες αυξημέν ες αποδοχές. Για

περισσότερες πληροφορίες στείλτε το βιογραφικό σας
στο email: odigoikorinthias@gmail.com ή τηλεφω-

ν είστε στο τηλέφων ο: +306936101355.

Ώρες επικοιν ων ίας: 09:00π.μ - 15:00π.μ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
1ο αποκριάτικο street party που διοργάνω-
σε το ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, την Κυριακή 19
Φεβρουαρίου.

Πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι καρ-
ναβαλιστές, κατέκλυσαν τον πεζόδρομο της
Νικολαΐδου από νωρίς το πρωί!

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μουσική,
χορό, δραστηριότητες και εργαστήρια για τα
παιδιά από τα τμήματα χορού και τους παιδι-
κούς σταθμούς του ΠΑΚΠΠΑ, παραδοσιακό
γαϊτανάκι και κεράσματα, ενώ πρωταγωνιστές
της εκδήλωσης ήταν οι μικροί συνδημότες
μας με τις ευφάνταστες στολές τους!

Οι καρναβαλικές
εκδηλώσεις, που φέτος
ξεκίνησαν νωρίτερα για
τον Δήμο μας, προκειμέ-
νου να δημιουργήσουν
μία ευχάριστη και χαρμό-
συνη διάθεση στην πόλη,
συνεχίζονται φυσικά, και
το επόμενο Σαββατοκύρ-
ιακο, στη Μαγούλα, με
ένα πλούσιο πρόγραμμα
που έχει δημιουργήσει η
Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Ελευσίνας, για
μικρούς και μεγάλους!

Οι αποκριάτικες
εκδηλώσεις ολοκ-
ληρώνονται, καθιερωμέ-
να, με τον παραδοσιακό
εορτασμό της Καθαράς
Δευτέρας!

Πρόγραμμα 
Σάββατο 25/2:
10.30-12.30 Καλλιτεχνικό εργαστήρι αποκριά-

τικης μάσκας
11.00-14.00 Μεταμφιεζόμαστε με αποκριάτικα

πινέλα
11.30-13.30 Καλλιτεχνικό εργαστήρι μουσικών

οργάνων

12.00-13.30 Θεατρική Παράσταση «Η Βασίλισ-
σα του Καρναβαλιού»

17.30 Η μεγάλη στιγμή της καρναβαλικής παρέ-
λασης! Ακροβάτες, ζογκλέρ, ξυλοπόδαροι, σχο-
λεία και σύλλογοι του Δήμου μας παρελαύνουν
με τις στολές τους!

18.30 Μεγάλη συναυλία με τους Alcatrash

Κυριακή 26/2:
10.30-13.30 Μεταμφιεζόμαστε με αποκριάτικα

πινέλα
11.00-13.00 Καλλιτεχνικό εργαστήρι αποκριάτι-

κου καπέλου
11.00-13.00 Καλλιτεχνικό εργαστήρι μίνι χαρ-

ταετού
12.00-13.00 Γαϊτανάκι
13.00-15.00 Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια
17.00-19.00 Μπαλονομπερδέματα
18.00-19.15 Διαδραστικό Μουσικοχορευτικό

πρόγραμμα «La Vida Loca»

Καθαρά Δευτέρα 27/2:
11.00-13.00 Καλλιτεχνικό εργαστήρι μίνι χαρ-

ταετού
12.30 Παραδοσιακός εορτασμός Καθαράς Δευ-

τέρας! Σαρακοστιανό μενού και παραδοσιακή
μουσική με τον καταξιωμένο μουσικό Θανάση
Ρόκα και την 8μελή ορχήστρα του. Στο τραγούδι
ο Νίκος Τζούμας και η Μαρία Τσαγάνη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, μεγάλα
παιχνίδια απασχόλησης των παιδιών θα βρίσκον-
ται σε λειτουργία από τις 10.00-21.00 (Σάββατο
& Κυριακή) και από τις 10.00-15.00 (Καθαρά
Δευτέρα)

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον
προαύλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου
Μαγούλας και στην Κεντρική Πλατεία Μαγούλας!

ΠΠλληημμμμύύρριισσεε  ααππόό  κκααρρννααββααλλιισσττέέςς  οο  ππεεζζόόδδρροομμοοςς  ττηηςς
ΝΝιικκοολλααΐΐδδοουυ  σσττοο  11οο  ααπποοκκρριιάάττιικκοο  ssttrreeeett  ppaarrttyy

Το Σαββατοκύριακο 25-26/2 και την Καθαρά Δευτέρα, τη «σκυτάλη» παίρνει η Μαγούλα
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Συνεχίζει, εντατικά, το πρόγραμμα στειρώσεων 
στα αδέσποτα ο Δήμος Φυλής

Π
ρογραμματισμέν ες στειρώσεις αδέσποτων  πραγματοποίησε, το πρωί της
Κυριακής 12 Φεβρουαρίου 2023, στην  Κτην ιατρική του Στέγη, ο Δήμος
Φυλής.

Πρόκειται για μια από τις τακτικές πρω-
τοβουλίες της αρμόδιας υπηρεσίας του
Δήμου, με σκοπό τη μείωση του πληθυ-
σμού των  αδέσποτων . Για την  προετοι-
μασία και την  διεκπεραίωση των  στει-
ρώσεων  συν εργάστηκαν  στελέχ η και
συν εργάτες του Δήμου και εθελον τές.

Την  προσπάθεια παρακολούθησε,
όπως κάθε φορά, ο αρμόδιος Αν τιδήμα-
ρχ ος Γιώργος Αβράμης, ο οποίος δεν
παρέλειψε ν α ευχ αριστήσει την  υπηρεσία
και τους εθελον τές. «Δουλεύουμε,
συστηματικά, σε συν εργασία με τους εθε-
λον τές συν δημότες μας, τους οποίους και
ευχ αριστώ, εκ μέρους του Δημάρχ ου Χρή-
στου Παππού, για την  πολύτιμη βοήθειά
τους. 

Η μείωση του πληθυσμού των  αδέσπο-
των  αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη
βελτίωση της ζωής τους. Απευθύν ουμε
έκκληση σε όλους ν α μην  εγκαταλείπουν  ζώα, γιατί αποτελεί πράξη που προσβά-
λει τον  πολιτισμό μας. 

Επίσης καλούμε τους φιλόζωους συν δημότες μας ν α κάν ουν  υιοθεσίες και ν α
μην  αγοράζουν  ζώα και για το λόγο αυτό αν αλαμβάν ουμε, ως Δήμος, όλα τα έξοδα
για τη στείρωση και τη σήμαν σή τους», δήλωσε ο Αν τιδήμαρχ ος.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ & ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Δράση συγκέντρωσης φαρμάκων για το 
Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Μεγαρέων

Τ
ο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ σε συν εργασία με τον  Δήμο Μεγαρέων  και
το Κοιν ων ικό Φαρμακείο καλούν  τους Δημότες μας, ν α προσφέρουν
φάρμακα.

Συγκεν τρών ουμε φάρμακα και υγειον ομικό υλικό για τους ωφελούμεν ους του
Κοιν ων ικού Φαρμακείου.

Το φαρμακευτικό υλικό που θα προσφερθεί θα πρέπει ν α έχ ει αν αγραφό-
μεν η ημερομην ία λήξης και ν α είν αι πέραν  του Μαρτίου 2023. Συγκεν τρών ο-
υμε όλα τα είδη σκευασμάτων  όπως χ άπια, μη χ ρησιμοποιημέν α σιρόπια,
αλοιφές, κρέμες, εισπν εόμεν α, σταγόν ες, κολλύρια, εν έσιμα καθώς και υγειο-
ν ομικό υλικό σε κλειστή συσκευασία.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις
14:00 στην  Κεν τρική Πλατεία Μεγάρων .

Ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης και η Γεωργία
Κοφινά στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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Συνέχεια στη σελ.  15

Πάτρα: Νεαρός 
ξυλοκοπούσε 
γυναίκα – Τη 
γλίτωσαν από τα 
χέρια του οι 
περαστικοί

Ο νεαρός σταμάτησε το μηχανάκι
στο οποίο επενέβαιναν και οι δύο
και άρχισε να χτυπάει την κοπέλα
που ήταν συνεπιβάτης

Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε στη
συμβολή των οδών Κορίνθου και
Βότση, στο κέντρο της Πάτρας,
σήμερα, Δευτέρα νωρίς το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, ένας νεαρός
χτύπησε την κοπέλα του, όμως δεν
υπολόγισε τους περαστικούς, οι
οποίοι μόλις κατάλαβαν τι συνέβαι-
νε, παρενέβησαν άμεσα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, όλα
ξεκίνησαν όταν ο νεαρός σταμάτησε
το μηχανάκι στο οποίο επενέβαιναν
και οι δύο και άρχισε να χτυπάει
την κοπέλα που ήταν συνεπιβάτης.

Όμως, οι περαστικοί πήραν την
κατάσταση στα χέρια τους
εμποδίζοντάς τον να την χτυπήσει
ενώ και ο ίδιος έγινε αποδέκτης. Ο
νεαρός στη συνέχεια, τα έβαλε με
τους περαστικούς που προσπάθη-
σαν να τον σταματήσουν, ενώ η
αστυνομία που έσπευσε στο σημείο
των συνέλαβε.

Στα νέα και τα υπό εξέλιξη έργα στον
Οικισμό Γεννηματά ΙΙ αναφέρθηκε 

ο Δήμαρχος Χρήστος Παππούς στην
κοπή της Πίτας του Συλλόγου

Ε
φ’ όλης της ύλης εν ημέρωση για όλα τα ζητήματα που απασχο-
λούν  τον  Οικισμό Γεν ν ηματά ΙΙ, επεφύλαξε στους κατοίκους
του ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, κατά την  εκδήλωση

για την  κοπή της Βασιλόπιτας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18
Φεβρουαρίου, στα γραφεία του Συλλόγου.

Λεπτομερής ήταν  η εν ημέρωση του
Δημάρχ ου σχ ετικά με την  πρόοδο των  δια-
δικασιών  για τα παραχ ωρητήρια των  κατοι-
κιών  του οικισμού προς τους κατοίκους
τους, επισημαίν ον τας ότι έχ ει ψηφιστεί η
τροπολογία και αν αμέν εται  η ολοκλήρωση
της διαδικασίας σύστασης οριζόν τιων  ιδιοκ-
τησιών , από τον  ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρ-
εσία Απασχ όλησης – πρώην  ΟΑΕΔ). “Μόλις
ετοιμαστούν , ο Δήμος είν αι έτοιμος ν α
πληρώσει για ν α λάβει τα παραχ ωρητήρια
των  δημοτών  του και στη συν έχ εια ν α τα παραδώσει στους δικαιούχ ους του”,
τόν ισε ο Χρήστος Παππούς. Μάλιστα αφιέρωσε το κομμάτι της βασιλόπιτας στους
δύο πολιτικούς που τον  βοήθησαν  στο θέμα των  παραχ ωρητηρίων . Τον  τότε Γ.Γ.
Υπουργείου Εργασίας και υποψήφιο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Αν δρέα Νεφελούδη,που
βοήθησε στο ξεκίν ημα της προσπάθειας, και το Θαν άση Μπούρα, Αν τιπρόεδρο
της Βουλής, που προχ ώρησε τη διαδικασία με τη ψήφιση της τροπολογίας.

Ο Δήμαρχ ος αν ακοίν ωσε επίσης ότι, σε συν εργασία με την  Ιερά Μητρόπολη
Ιλίου, Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως, ο Δήμος Φυλής θα κατασκευάσει εκκλησία
στον  Οικισμό Γεν ν ηματά ΙΙ, τον  Ιερό Ναό Αγίας Μαρίν ας. Το έργο θα υλοποιηθεί
με χ ρηματοδότηση από το Δήμο Φυλής.

Επίσης, ο Δήμαρχ ος αν ακοίν ωσε ότι τα δημόσια κτίρια που βρίσκον ται στον
οικισμό θα αξιοποιηθούν , αν αβαθμίζον τας την  περιοχ ή. 

Άγρια δολοφονία στη Μύκονο:
Πυροβόλησε 34χρονο στο κεφάλι για

τα «μάτια» μιας γυναίκας

Σοκαριστική δολοφονία ενός 34χρονου, από έναν 33χρονο, μετά από
καυγά μέσα σε μπαρ.

To έγκλημα σημειώθηκε στη Μύκονο με έναν Έλληνα να πυροβολεί στο
κεφάλι 34χρονο Αλβανό με καραμπίνα για τα «μάτια» μιας γυναίκας όπως
αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. 

Οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια για μια γυναίκα εντός του μπαρ. Ο
διαπληκτισμός συνεχίστηκε έξω από το κατάστημα ενώ στη συνέχεια ο
33χρονος πήγε στο σπίτι του, πήρε μια καραμπίνα και επέστρεψε στο μπαρ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός, ο 34χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Ο δράστης εμφανίστηκε κάποιες ώρες αργότερα μόνος του στο ΑΤ Μυκό-
νου, εμφανώς μεθυσμένος, παραδεχόμενος το έγκλημα που διέπραξε.

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Αγίας Βαρβάρας 
– «Γάζωσαν» σπίτια, πυροβόλησαν 20 φορές
Νέα στοιχεία για τους πιστολέρο στην Αγία Βαρβάρα που σκόρπισαν τον

πανικό το πρωί της Δευτέρας.

Συναγερμός και αναστάτωση προκλήθηκε στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας
μετά από πυροβολισμούς από καλάσνικοφ στην περιοχή της Αγίας
Βαρβάρας Αττικής,

Αποτέλεσμα του περιστατι-
κού ήταν να προκληθούν
ζημιές σε σπίτια και καταστή-
ματα, χωρίς, ευτυχώς, να
υπάρξει  κάποιος τραυματι -
σμός.

Σύμφωνα με τις πρώτες
πληροφορίες από την ΕΛΑΣ,
λίγο μετά τις 07:30, μηχανή
στην οποία επέβαιναν δύο
άτομα σταμάτησε στην οδό
Σωκράτους και ο συνεπιβάτ-
ης άρχισε να πυροβολεί με
καλάσνικοφ.

Από τα πυρά προκλήθηκαν
ζημιές σε τρεις μονοκατοικίες
και  μία πολυκατοικία, ενώ
εντοπίστηκαν περισσότεροι
από είκοσι κάλυκες.

Οι  δράστες διέφυγαν με
μεγάλη ταχύτητα από το
σημείο και εξαφανίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσαν
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις,
ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και
τη σύλληψη των πιστολέρο.
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Την παραδοσιακή λαγάνα και άλλα
σαρακοστιανά εδέσματα που
γεμίζουν το τραπέζι την Καθαρά Δευ-
τέρα, αναμένεται να πληρώσουν ακρ-
ιβότερα φέτος σε σχέση με πέρσι οι
καταναλωτές.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας
και των πρώτων υλών έχει οδηγήσει
προς τα πάνω τις τιμές στα τρόφιμα
τον τελευταίο χρόνο, κάτι που αναμέ-
νεται να αποτυπωθεί και στο Σαρακο-
στιανό τραπέζι.

Ακριβότερη θα είναι η παραδοσια-
κή λαγάνα καθώς τα αρτοποιεία επι-
βαρύνονται τόσο από την αύξηση του
κόστους παραγωγής όσο και του
εργατικού κόστους.

Η τιμή της παραδοσιακής λαγάνας
ανεβαίνει φέτος κατά 20% σε σχέση
με πέρσι ξεπερνώντας τα 5 ευρώ το
κιλό.

Η κίνηση στη Βαρβάκειο Αγορά

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν
στα νωπά το συμιακό γαριδάκι από 5
έως 8 ευρώ, το χταπόδι από 15 έως 

19 ευρώ, το καλα-
μάρι από 15 έως 20
ευρώ και οι σουπιές
από 10 έως 14 ευρώ.

Αντίστοιχα στα κατε-
ψυγμένα οι  τιμές
κυμαίνονται:

-Γαρίδες από 12 έως
15 ευρώ, χταπόδι από
13 έως 18 ευρώ, καλα-
μάρι από 7 έως 15
ευρώ και στα θράψαλα
από 5 μέχρι 8 ευρώ.

Ο χαλβάς ξεκινάει
από τα 6,5 ευρώ και
φτάνει ως τα 15 ανάλο-
γα με τις γεύσεις και
τους ξηρούς καρπούς.

Ο άσπρος ταραμάς κυμαίνεται από
17 έως 19 ευρώ, ο κόκκινος ταραμάς
από 6,5 ευρώ, τα τουρσιά από 2,5
έως 3,5 ευρώ και οι ελιές από 2 έως
5,5 ευρώ, ντομάτες 99 λεπτά το κιλό
και κρεμμύδια από 95 λεπτά το κιλό.

Το καλάθι της Σαρακοστής

Από την Τετάρτη τίθεται σε ισχύ το
«καλάθι της Σαρακοστής» για τις αγο-
ρές των καταναλωτών στα σούπερ
μάρκετ τη συγκεκριμένη περίοδο.

Πέραν δηλαδή των προϊόντων

όπως όσπρια και κατεψυγμένα λαχα-
νικά που ήδη υπάρχουν στο «καλά-
θι» και καταναλώνονται ευρέως την
περίοδο της Σαρακοστής, έχουν
προστεθεί επίσης δυο κατηγορίες
από κατεψυγμένα θαλασσινά, νηστίσι-
μες σαλάτες (αλοιφές) και ο χαλβάς

ΚΚααθθααρράά  ΔΔεευυττέέρραα::  ΣΣτταα ύύψψηη  οοιι  ττιιμμέέςς
σστταα  ΣΣααρραακκοοσσττιιααννάά  κκααιι  λλααγγάάνναα

Από την  Τετάρτη τίθεται σε ισχύ το «καλάθι της Σαρακοστής» για τις αγορές των  καταν αλωτών  στα σούπερ μάρκετ τη συγκεκριμέν η περίοδο.

Σε πλήθος εκδηλώσεων της Δυτικής Αττικής 
ο Αθανάσιος Μπούρας στηρίζοντας το έργο και την προσπάθεια

τοπικών Συλλόγων 

Π
λούσιο ήταν το πρόγραμμα
εκδηλώσεων, στις οποίες συμμετείχε
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βου-

λευτής Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας,
το τριήμερο 17 με 19 Φεβρουαρίου στη Δυτι-
κή Αττική.
Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου ο κ.
Μπούρας παρευρέθηκε στο Γυμνάσιο
Μαγούλας όπου ο Α.Ο. Αστέρας Μαγούλας
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ενώ στη
συνέχεια παρέστη στην κοπή πίτας του
Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Φυλής
«Φυλασία» σε γνωστή ταβέρνα της περ-
ιοχής.
Το Σάββατο ο κ. Μπούρας βρέθηκε στην
κοπή πίτας του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτι-
κής Προστασίας Μάνδρας-Ειδυλλίας
(Σ.Ε.Π.Π.Μ.Ε.) «Πατέρας» την οποία ακο-
λούθησε τελετή παράδοσης-παραλαβής
ενός Πυροσβεστικού Οχήματος από το
Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών
(Π.Υ.Σ.Ε.Θ) Ν.Βουτζά-Προβάλινθου. Στη
συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος παρέστη στην
κοπή πίτας του Εξωραϊστικού-Πολιτιστικού
Συλλόγου Οικισμού Γεννηματά ΙΙ στα γραφ-
εία του Συλλόγου. Ακολούθως παρακο-
λούθησε μία διαφορετική προσέγγιση του
ζεϊμπέκικου από τον Σύλλογο Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου σε αίθουσα του ΠΑΚΠΠΑ
Ελευσίνας, ενώ σε κεντρικό δρόμο του
Δήμου Ελευσίνας παρακολούθησε την
αναβίωση του Ηπειρώτικου εθίμου των
Τζαμάλων από το Σύλλογο Ηπειρωτών
Θριασίου Πεδίου, την αδελφότητα Ρωμα-
νιωτών Αττική Λάκκας Σουλίου και το Σύλλο-
γο Γυναικών Μαγούλας.
Συνεχίζοντας την παρουσία του στις
εκδηλώσεις, ο κ. Μπούρας παρευρέθηκε
σε γνωστή ταβέρνα της Χασιάς, όπου ο
Σύλλογος Επτανησίων και Φίλων Επτανή-

σων Δήμου Φυλής έκοψε την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα.
Αργότερα, ο κ. Μπούρας μετέβη στα Μέγα-
ρα, όπου τόσο ο Α.Σ. Μεγαρικός διοργάνω-
σε αποκριάτικο χορό σε γνωστή αίθουσα
εκδηλώσεων της περιοχής όσο και ο Όμιλος
Λαϊκής Παράδοσης Μεγάρων «Αλκάνθους
και Καρίας».
Την Κυριακή το πρωί ο κ. Μπούρας βρέθη-
κε στη Νέα Ζωή Μάνδρας, όπου ο Σύλλογος
Εξωραϊσμού και Αναπτύξεως έκοψε την

πίτα στα γραφεία του, ενώ παρέστη και
στην κοπή πίτας του Συλλόγου Κατοίκων
Παραλίας  Ασπροπύργου στα γραφεία του.
Ακολούθως, παρευρέθηκε στα γραφεία του
Συλλόγου Πελοποννησίων Ζεφυρίου «Ο
Γέρος του Μοριά», όπου τα μέλη του έκοψαν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Ο Σύλλογος Τσουκλιδίου «Η Ένωση»
έκοψε την πίτα σε γνωστή ταβέρνα της
Χασιάς, ενώ σε κοντινή ταβέρνα ο Σύλλο-
γος Γονέων και Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο
Angelman διοργάνωσε την δική του εκδήλω-
σε, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ.
Μπούρας είχε την τιμή να κόψει τα πρώτα
κομμάτια.
Το απόγευμα της Κυριακής ο Α.Γ.Σ. Βύζαν-
τας Μεγάρων έκοψε την πίτα σε γνωστό
στέκι των Μεγάρων, όπου και παρέστη ο
Αντιπρόεδρος, ενώ στη συνέχεια παρακο-
λούθησε την εκδήλωση για τον εορτασμό της
επετείου των 110 χρόνων από την απελευθ-
έρωση της πόλης των Ιωαννίνων από τον
Πανηπειρωτικό Σύνδεσμο Ελευσίνας το
Εργατικό Κέντρο της περιοχής.
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Ο Αστέρας με 10 παίκτες 3-1 εκτός τον
Κριό Ασπροπύργου

Συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις του  ο Αστέρας Μαγούλας με 10 παίκτες
από το 39' λόγω αποβολής του Μπάλλα επικράτησε για την 17η αγωνιστική
στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου του Κριού με 1-3.

Τα τέρματα για τον Αστέρα σημείωσαν οι: Χιονίδης(8′),και Τσιανάκας(52′,
68′).

Για την ομάδα του Κριού σκόραρε ο Άγγελος Σφακιανάκης(54′).
Διαιτήτευσε ο Μανούρας Χ. Βοηθοί: Μαυρομάτης -Μανούρας Ν.
ΚΡΙΟΣ: Σωπιάδης, Ράγγος(65′ Χαϊντούτης), Παντελής, Σφακιανάκης Αντ., 

Καγιάς, Σφακιανάκης
Αγγ., Μπαρντόκ(80′
Μίχας), Σούτας, Τόλα,
Λακάι(58′ Μεϊμαρίδης),
Κουσιορής.

ΑΣΤΕΡΑΣ: Πορ-
ανίδης, Φυσαράκης,
Τσουμάνης, Λογοθέτ-
ης Φ., Λογοθέτης Αγγ.,
Μπάλλα, Χιονίδης(55′
Μυρσινιάς), Γκελάι(85′
Τσιφρικάς), Τσιανά-

κας(70′ Γαλανός), Τεπέτωβ(55′ Λάσκος).

Οι γυναίκες του Πανελευσινιακού 50-51 εκτός τον Φάρο Κερατσινίου
Για την 3η αγωνιστική και την β΄φάση οι γυναίκες του Πανελευσινιακού

ΑΟΚ με ανατροπή επικράτησαν εκτός έδρας του Φάρου Κερατσινίου με
50-51.

Μετά από ένα κακό πρώτο δεκάλεπτο (24-10), η ομάδα του ΑΟΚΠ φάν-
ηκε πιο σοβαρή στη συνέχεια, παίζοντας καταπληκτική άμυνα και
αποδίδοντας αποτελεσματικά στην επίθεση, έκανε επιμέρους σκορ 26-41
και πήρε τη νίκη που τόσο ήθελε και άξιζε.

Φάρος Κερατσινίου-Πανελευσινιακός ΑΟΚ 50-51
Δεκάλεπτα: 24-10, 29-25, 41-38, 50-51
Διαιτητές: Αυγουστόγλου, Αρφάρα

Φάρος Κερατσινίου (Φουντουλάκης): Παπαδοπούλου 2, Λάσκαρη 5(1),
Χατζημιχάλη, Ραφελέτου 2, Ρήγα 2, Γιαννοπούλου 2, Κολοβού Β., Ραπτο-
πούλου 4, Κολοβού Κ.-Π. 25(1), Διναμάρκα 2, Ιντ-Σαμπούν 6(1).

Πανελευσινιακός ΑΟΚ (Κάργιαννης): Τσίρμπα 6, Οικονόμου, Χαραλαμ-
ποπούλου, Πολυζώτη 7, Τσιούνη 3(1), Γρύλλια 24, Ζήκα, Ιακώβου 11(1).

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ: 
Τα αποτελέσματα

και η 
βαθμολογία στην

Δυτική Αττική

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(17η αγωνιστική)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 4-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 1-2
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 1-3
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 5-0
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΓΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 0-3
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 1-3
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ 44
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 43
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 31
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 25
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 24
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 23
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ 20
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 19
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 17
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 15
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ 15
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 15

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 12
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 5

15η Αγωνιστική
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ
Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ρεπό: ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(14η αγωνιστική)
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.1-2
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6-3
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1-1
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ 31
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 28
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 21
ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 21
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 10
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7
ΒΥΖΑΣ Β 7
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. 1

15η Αγων ιστική
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Ο
Βύζας Μεγάρων για την 15η αγωνιστική
δεν μπόρεσε να συνεχίσει το σερί των
επιτυχιών αφού παραχώρησε ισοπαλία 1-

1 στον Απόλλωνα Πάργας. Πλήγμα για τους γηπε-
δούχους ο τραυματισμός στο 30′ του Γιώργου
Μπουντόπουλου που αποχώρησε κουτσαίνοντας.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ:

Στο 41’ΓΚΟΛΛΛΛΛ Ωραίος συνδυασμός ο Κων-
στανίνίδης έδωσε την ασίστ στον Δουκάκη ο τελευ-
ταίος έβγαλε την σέντρα και ο Στρατιδάκηκης που
είχε μπεί νωρίτερα αλλαγή με κεφαλιά το 1-0.

50′ δοκάρι ο Βύζας
58′ σούτ του Ντούτνη έδιωξε σε κόρνερ ο

Πατσιούρας.
60′ ΓΚΟΛΛΛΛΛ τραγικό λάθος του τερματοφύλα-

κα Χαλκίδη ο Σιδέρης με προβολή 1-1.
63′ φάουλ του Ντούνη έφυγε ξυστά άουτ.
73′ κεφαλιά του Στρατιδάκη απέκρουσε ο

Πατσιούρας.

Διαιτητής ο Μπεκιάρης.Βοηθοί: Θεοδωρόπου-
λος-Κλεπετσάνης ΕΠΣ Κορίνθου)

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Δημήτρης
Καλύκας): Χαλκίδης, Κωνσταντινίδης, Μύρκος,
Κωνσταντίνου, Καραγιάννης, Δουκάκης, Χατζημε-
λετιάδης(72’Σαχόλι), Μπουντόπουλος(30′ λόγω
τραυματισμού Στρατιδάκης), Ντούνης, Φλέγκας,
Φυσαράκης Α.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Πεκίνι , Λύγδας,
Δρυμούσης, Σκλιάς, Φυσαράκης Γ, Σταφάι ,
Κακούσιος.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΡΓΑΣ(προπονητής Λευτέρης
Βέρμπης): Πατσιούρας, Διαμάντης, Α. Πάκος,

Μπέλλος, Εμβραιτζόγλου, Σιδέρης, Τσιαφίστας,
Βασιλείου, Γεωργάκης, Ντόκος, Ντατίδης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Κωνσταντάκος, Σαράκης,
Κουλούρης, ΚjONTES,Ντοματάς, Βέκας, Σακκάς,
Δούρος, Γεωργάκης.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Τηλυκράτης 31
2 ΑΟ Υπάτου 28
3 Βύζας Μεγάρων 25
4 Πανελευσινιακός 25
5 Αστέρας Πετριτή 24
6 Λευκίμμη 24
7 ΑΟ Τρίκαλα 24
8 ΠΟ Φήκη 22
9 Ζάκυνθος 19
10 Απόλλων Πάργας 17
11 Παναγρινιακός 15
12 Διγενής Νεοχωρίου 14
13 Χαλκίδα 10
14 Ναυπακτιακός Αστ.3

Η επόμενη 16η αγωνιστική

Αστέρας Πετριτή-ΑΟ Υπάτου
Τηλυκράτης Λευκάδας-Βύζας Μεγάρων
ΑΟ Χαλκίδας-ΑΟ Τρίκαλα-
Απόλλων Πάργας-Διγενής Νεοχωρίου
Ζάκυνθος-Ναυπακτιακός Αστέρας
ΠΟ Φήκης-Παναγρινιακός
Πανελευσινιακός-ΑΕ Λευκίμμης-

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

OO  ΑΑκκρράάττηηττοοςς  μμεε  1100
ππααίίκκττεεςς  11--22    σσττηηνν  

ΕΕλλεευυσσίίνναα  ττοονν  ΗΗρραακκλλήή

Ο Ακράτητος Ανω Λιοσίων αγωνιζόμενος με 10
παίκτες απο το 25' λόγω αποβολής του Λούκα(2
κίτρινες) επικράτησε στο Γιώργος Ρουμελιώτης
του Ηρακλή 1-2.

Οι πράσινοι των Ανω Λιοσίων προηγήθηκαν 0-
1 με τέρμα του Κουκούλη 15'. Οι γηπεδούχοι
έφεραν το μάτς στα ίσια στο 75' με τον Αλίκια.

Το τελικό 1-2 σημείωσε ο Χυσολλάρι Έντρι στο
80′.

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.Βοηθοί  Θωμόυλος-
Φούρκας.

ΗΡΑΚΛΗΣ(προπονητής Χάρης Κοπιτσής):
Τσαπάρας, Μαρινόπουλος, Παροτσίδης(88′
Κοντοχρήστος), Χότζα(75′ Γούτσιος), Πουρής,
Γκόρος, Ρούσσος, Αλίκια, Ρούπλλι(62′ Ράλλης),
Ζίου.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(πρποπονητής Απόστολος
Τζαβέλλας):  Τσέπερης, Ζαχαρός(90′ Ρέππας),
Καλαμάρας, Στάθης, Χυσολλάρι Εν., Κουκούλης,
Πουρσανίδης(67′ Λάγιας), Σγούρη, Λούκα,
Τουλουβασίλης, Κωνσταντινίδης(57′

Επέστρεψε στις νίκες ο
Πανελευσινιακός

Ο Παν ελευσιν ιακός επέστρεψε στις επιτυχ ίες και
επικράτησε για την  15η αγων ιστική του 3ου ομίλου
εκτός έδρας στο Παπαχ αραλάμπειο στάδιο Ναυπάκ-
του της τοπικής μάδας μς 5-0 έχ ον τας σε μεγάλη μέρα
Γεμιστό και Κακοσίμο. Οι σταχ υοφόροι έχ ουν  έν α
αγών α λιγότερο αυτό με την  Χαλκίδα που είχ ε αν αβ-
ληθεί λόγω κακών  καιρικών  συν θηκών .

Τα τέρματα για την  ομάδα του Σταύρου Ψιμουλάκη
σημείωσαν  οι:(5 πεν -16′-28′ Γεμιστός, 49′-53′
Κακοσίμος).

Διαιτήτευσε ο (Οικον όμου, Αν δριαν ός-Καρράς ΕΠΣ
Αχ αΐας).

Tην  Τετάρτη 22/2 ο Παν ελευσιν ιακός υποδέχ εται
στις 15:00 σε αν αβληθέν τα παιχ ν ίδι στο Κοσμάς
Παπαν ικολάου την  Χαλκίδα.

Η επόμεν η 16η αγων ιστική(KYRIAKH)

Αστέρας Πετριτή-ΑΟ Υπάτου

Τηλυκράτης Λευκάδας-Βύζας Μεγάρων
ΑΟ Χαλκίδας-ΑΟ Τρίκαλα-
Απόλλων  Πάργας-Διγεν ής Νεοχ ωρίου
Ζάκυν θος-Ναυπακτιακός Αστέρας
ΠΟ Φήκης-Παν αγριν ιακός
Παν ελευσιν ιακός-ΑΕ Λευκίμμης

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Αύριο Τετάρτη ο Πανελευσινιακός ΑΟ θα υπο-
δεχτεί σε  αναβληθέντα παιχνίδι την Χαλκίδα. 
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο Κοσμάς
Παπανικολάου και θα ξεκινήσει στις 15:00.

Ο Βύζας σκόνταψε…1-1 με τον 
Απόλλωνα Πάργας
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΠΕΠΠΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΕΠΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Εταιρεία καθαρισμού 

ζητά μόνιμο προσωπικό  σε περιοχή 
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα.

Τηλ.επικοινωνίας: 2741400189
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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

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

«Εμείς προσπαθούμε ν α εξυπηρετήσουμε τον
κόσμο και από την  άλλη κιν δυν εύουν  οι ζωές μας
χωρίς λόγο» είπε έν ας από τους διασώστες στο Star.

«Από την  μεριά του οδηγού έσπασε το τζάμι με τα
χέρια του με αποτέλεσμα ν α τραυματιστεί ο συν άδε-
λφος στο πρόσωπο» περιέγραψε διασώστρια του
ΕΚΑΒ, θύμα της επίθεσης.

«Εκεί που είμαστε στα επείγον τα παραδώσαμε το
περιστατικό μας και ήμασταν  έτοιμοι ν α αποχωρήσο-
υμε από το ν οσοκομείο για ν α πάμε σε κάποιο άλλο
περιστατικό. 

Εκεί λοιπόν  που αποχωρούσαμε κάποιος κύριος
δεν  ξέρω τι είχε συμβεί εκεί πέρα είδε το ασθεν οφ-
όρο, έτρεξε κατά πάν ω του, μας απείλησε εγώ είχα
κλεισμέν ο το τζάμι του οδηγού και ξαφν ικά άρχισε ν α
το χτυπάει με γροθιές και αυτά μέχρι που έσπασε»
περιέγραψε το θύμα της επίθεσης.

«Πετάχτηκαν  όλα τα θραύσματα πάν ω σε εμέν α και
στην  συν άδελφο, τραυματίστηκα λίγο» σοκάρει ο
διασώστης θύμα της επίθεσης. 

«Καταρχάς του είπα ν α απομακρυν θεί, έβαλα την
ασφάλεια στο αυτοκίν ητο και κάλεσα κατευθείαν  τον
ασύρματο αυτά έγιν αν  εν τός του ν οσοκομείου, δέκα
μετρά από τα επείγον τα.

Από ότι κατάλαβα είχε έν αν  έν τον ο διαπληκτισμό
με τους γιατρούς πριν  γίν ει αυτό και μετά ήρθε η
αστυν ομία αφού τον  κάλεσαν  η ασφάλεια ν οσηλευ-
τές, το προσωπικό ήρθε η αστυν ομία τον  απομάκρυ-
ν ε από τον  χώρο…έβριζε, ήταν  διεγερτικός και
ξέσπασε πάν ω στο όχημα του ΕΚΑΒ» είπε η
διασώστρια.

Οι αστυν ομικοί συν έλαβαν  τον  δράστη και μια
γυν αικά και τους οδήγησαν  στο αστυν ομικό τμήμα
Χαϊδαρίου εν ώ στο σημείο έφτασαν  συν άδελφοι των
διασωστών  του ΕΚΑΒ.
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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

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.

Κυρία, στην 
περιοχή της  

Ελευσίνας, άνεργη,
αναζητά απογευματι-

νή εργασία  
σε γραφείο, ιατρείο,

διαγνωστικό  
κέντρο, υποδοχή- 

γραμματειακή
υποστήριξη, 

σε κατάστημα  
λιανικής, 

φροντιστήριο. 
Απόφοιτη

Αμερικανικού  
Κολλεγίου,

Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ: 6937243938

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ 35
ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ

ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

2105562000 &
2105560222
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Πωλείται κτήμα 5 στρ-
εμμάτων στην Πύλη Δε-
ρβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσ-
σεται 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 Ελευ-
σίνα. Τιμή 150.000
ευρώ Τηλ. 6973221912
& 6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '08, μπάνιο, ε-
πιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ι-
δανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1

υ/δ, κατασκευή '10, μπά-
νιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οι-
κιστική, 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., ισό-
γεια, διαμπερής, 1 υ/δ, αυ-
τόνομη θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, α-

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

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάστα-
ση οροφοδιαμέρισμα 170
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ, κατασκε-
υή '80, μπάνιο, 2 wc, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμαν-
ση με κεντρική εγκατάστα-
ση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρη-
στα, ενεργ. κλ. Ε, ///Μα-
γούλα, οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1ου ορόφου κα-
τασκευής 1980, προσό-
ψεως και διαμπερές. Διαθ-
έτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο,
κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θ-
έρμανση πετρελαίου και
λέβητας, ηλιακό. Κοντά
στο κέντρο της πόλης.
6/5/2022 10:36 πμ, τιμή
600€ (e-agents1327401).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

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

σμένη, ανακαίνιση '20, τι-
μή 450€, 09:00-21:00
6945153906
ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπε-
ρυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινι-
σμένη, τιμή
300€6946983366
ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονο-
κατοικία 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 μπά-
νια, τζάκι, κήπος, ανακαινι-
σμένη, σαλονοτραπεζα-
ρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σο-
φίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και ά-
τομα με κινητικά προβλή-
ματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση μονοκατοικία
72 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, επί
της λεωφόρου Θρα-
συβούλου και Βαγγέλη
Περπινιάδη, Άνω Φούσα,
με αυλή, κοντά σε προα-
στιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρι-
σμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενε-
ργ. 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 Κατάστα-
ση: Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θ-
έρμανση Μέσο θέρμαν-
σης: Πετρέλαιο δίπλα
στην εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου 6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1 WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμέ-
νο 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
απασχόληση. 
Η προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότ-
ητες  -Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφ-
άλιση.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περ-
ιοχή του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

Ειδικότερα, ανέφερε ότι, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, γίνονται συζητήσεις για να λειτουργήσουν
στα κτίρια αυτά Μεταπτυχιακά Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Επιπλέον , ο Χρήστος Παππούς, τόν ι-
σε ότι, ο Δήμος Φυλής διεκδικεί και δια-
πραγματεύεται με το Υπουργείο Υγείας
την  ίδρυση Κέν τρου Υγείας στο Πάρκο
Πόλης, στα Άν ω Λιόσια, προκειμέν ου ν α
τελειώσει η ταλαιπωρία των  κατοίκων .
Υπεν θύμισε, ωστόσο, ότι ο Δήμος έχ ει
υπογράψει συμβάσεις με ιδιώτες γιατρούς
για δωρεάν  συν ταγογράφηση προς τους
δημότες. 

Ακόμη, ο Δήμαρχ ος δεσμεύθηκε για
την  αποκατάσταση και τον  εκσυγχ ρον ι-
σμό της παιδικής χ αράς του οικισμού, καθώς και των  γηπέδων  μπάσκετ και ποδο-
σφαίρου 5χ 5. 

Σε θέματα που αφορούν  στη βελτίωση της καθημεριν ότητας των  κατοίκων  του
οικισμού και την  αν αβάθμιση της συν οικίας, αν αφέρθηκε στο καλωσόρισμά του ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Οικισμού Γεν ν ηματά ΙΙ, Χαράλαμπος Στεργιαν ός. Θέματα,
στα οποία αν αφέρθηκε εκτεν ώς ο Δήμαρχ ος στον  χ αιρετισμό του. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ευχ αρίστησε τον  Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Πολιτισμού και
Αθλητισμού του Δήμου Φυλής “Η Πάρν ηθα”, Γιώργο Μαυροειδή, για τη συν δρομή
του Οργαν ισμού στην  διεξαγωγή της εκδήλωσης, εν ώ ζήτησε την  αρωγή του στη
δημιουργία Τμήματος Χορού. Επίσης, ευχ αρίστησε τον  Αν τιδήμαρχ ο Μιχ άλη Οικο-
ν ομάκη και τον  αν απληρωτή Δημάρχ ου Μαρίν ο Σαρλά γιατί “κατάφεραν  ν α κρα-
τήσουν  αν οικτό το οδικό δίκτυο του οικισμού τις ημέρες του χ ιον ιά”.  

Τις ευχ ές τους για τη ν έα χ ρον ιά και την  εκπλήρωση των  στόχ ων  του Συλλόγου
και του Οικισμού, απηύθυν αν  επίσης ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής, Αν τιδήμαρχ οι,
αν απληρωτές Δημάρχ ου, Πρόεδροι Νομικών  Προσώπων , Δημοτικοί και Τοπικοί
Σύμβουλοι, εκπρόσωποι κομμάτων , συλλόγων  και φορέων .

Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατήρ Άγγελος Καν έλλος, προϊστάμεν ος του Ι.Ν.
Παν αγίας Γρηγορούσης Ζεφυρίου.



16-θριάσιο Tρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023      


