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Θανάσης Μπούρας
Πρόσληψη ιατρού

Γενικής Ιατρικής, για την
κάλυψη αναγκών
του Κέντρου Υγείας

Μεγάρων

Ελεύθερος ο Κώστας Τζαφεράκος

Επέστρεψε ο Αγγελος Μαρμούτας
στον ΑΟ Ζωφριάς

‘’Λευκή’’ ισοπαλία στα Μέγαρα

«Λίφτινγκ»
και διακοπή
κυκλοφορίας

στη
Λεωφόρο
Φυλής

Λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Σύνθετες δράσεις τέχνης,
γαστρονομία, μουσική

και περιβάλλον

σσεελλ..  1100--  1111

Fuel Pass 2.: 
Καθυστερήσεις στις 

πληρωμές των δικαιούχων

σσεελλ..  55 σσεελλ..  99

Πρώτη κατοικία: 
Άτοκα δάνεια για Α’ κατοικία 

σε νέα ζευγάρια και ανέργους
Στεγαστικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, 
με έμφαση στα ν έα ζευγάρια, θα αν ακοιν ώσει 

ο Πρωθυπουργός στα εγκαίν ια της ΔΕΘ
σσεελλ..  88

σσεελλ..  55

Άρχισαν οι αιτήσεις 
πρόσληψης 90 ατόμων για την

καθαριότητα των σχολικών
μονάδων Δήμου Φυλής

σσεελλ..  77σσεελλ..  33

σσεελλ..  22

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:
«Ήταν λάθος, 

δεν το γνώριζα, και
προφανώς δεν θα το

επέτρεπα ποτέ»
Πεδίο 4 αλλάγων για την 

ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου
& της διαφάνειας

σσεελλ..  22--44

Αυτοκίνητο 
«λαμπάδιασε» στα 

Νεόκτιστα Ασπροπύργου
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 ΑσπρόπυργοςΧειρόγρα-
φα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Γενικά αίθριος    

Θερμοκρασία: Από 22  έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγεν ών ,Αποστόλου Ματθίου,
Μαρτύρων  Αλεξίου Δημητρίου Ιακώβου Ιουλιαν ού
Ιωάν ν ου Λεον τίου Μαρκιαν ού Πέτρου Φωτίου Μαρίας
και Μάρθας και Αν των ίου του Αλεξαν δρέως

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

MANΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, 2102475470

ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπουτσής Διονύσιος Π.

Αριστοτέλους 185, 2102477442

«Ήταν λάθος, δεν το γνώριζα, και προφανώς δεν θα το επέτρ-
επα ποτέ», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση των
παρακολουθήσεων.

Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ήταν λάθος
αλλά νόμιμη η παρακολούθηση στο κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ξεκίνησε τη δήλωσή του υπογραμμίζοντας ότι «στη Δημοκρατία
μας δεν επιτρέπεται να υπάρχουν σκιές» και γι’ αυτό και «θέλω
να σας μιλήσω ανοιχτά για τις πρόσφατες εξελίξεις».

Ο πρωθυπιυργός συνέχισε λέγοντας:
«Πριν από λίγες μέρες, ενημερώθηκα ότι τον Σεπτέμβριο του

2021, και ενόσω ήταν ακόμα Ευρωβουλευτής, η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό
τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η διαδικασία είχε την έγκριση ανώτατης εισαγγελέως, όπως
ακριβώς ορίζει η διάταξη που ψηφίστηκε το 2018 από την προη-
γούμενη κυβέρνηση. Διήρκεσε τρεις μήνες και διεκόπη αυτόματα,
όπως προβλεπόταν από τον νόμο, λίγες μέρες αφότου εκλέχτηκε
ο κ. Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Παρότι όλα έγιναν νόμιμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
υποτίμησε την πολιτική διάσταση της συγκεκριμένης ενέργειας.
Ήταν τυπικά επαρκής, όμως πολιτικά μη αποδεκτή. Δεν θα έπρε-
πε να έχει συμβεί, προκαλώντας ρωγμές στην εμπιστοσύνη των
πολιτών στις Υπηρεσίες Εθνικής Ασφάλειας.

Γιατί αν και αφορούσε προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο, ο
χειρισμός της υπήρξε ελλιπής. Ακριβώς γι’ αυτό απομακρύνθηκε
αμέσως ο Διοικητής της ΕΥΠ. Ενώ και ο Γενικός Γραμματέας του
Γραφείου του Πρωθυπουργού ανέλαβε την αντικειμενική πολιτι-
κή ευθύνη.

Και επειδή η λέξη ευθύνη προέρχεται από το επίθετο ευθύς,
επαναλαμβάνω ευθέως: αυτό που έγινε μπορεί να ήταν σύμφω-
νο με το γράμμα του νόμου, ήταν όμως λάθος. Δεν το γνώριζα και,
προφανώς, δεν θα το επέτρεπα ποτέ!

Η υπόθεση ανέδειξε, ωστόσο, την έλλειψη πρόσθετων «φίλτρ-
ων» στη λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών. Γιατί η παρα-
κολούθηση ενός πολιτικού προσώπου ασφαλώς και προυποθέτει
εγγυήσεις πέραν από την κρίση ακόμη και ενός έμπειρου και ικα-
νού δικαστικού λειτουργού.

Από την άλλη πλευρά, όμως, θέλω να είμαι επίσης σαφής: η
προσφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι σημαντι-
κή. Αποτυπώνεται εμφατικά στην ετοιμότητα της Ελλάδος να αντι-
μετωπίσει προκλήσεις όπως αυτές στον Έβρο ή στο Αιγαίο. 

Στη διαρκή διπλωματική και αμυντική μας θωράκιση. Αλλά και
στην καθημερινή μάχη της κοινωνίας με την τρομοκρατία και το
έγκλημα.

Ένα ολίσθημα, συνεπώς, δεν μπορεί να σκιάσει ένα έργο με
μετρήσιμο εθνικό όφελος. Και δεν χρειάζεται να είναι κανείς
ειδικός για να αντιληφθεί πόσο πολύτιμες είναι οι αξιόπιστες
πληροφορίες στον σύνθετο κόσμο στον οποίο ζούμε.

Η υπηρεσία αυτή είναι επιφορτισμένη με την εθνική ασφάλεια
και την προστασία της πατρίδας από γεωπολιτικές κινήσεις,
αλλά και από ασύμμετρες και υβριδικές απειλές. 

Γι’ αυτό και στις περισσότερες ευρωπαϊκές Δημοκρατίες ανά-
λογες δομές υπάγονται στον αρχηγό της κυβέρνησης ή του κρά-
τους, καθώς το εύρος του αντικειμένου τους ξεπερνά τα όρια του
ενός Υπουργείου.

Όσο πολύτιμη όμως και αν ήταν η συνεισφορά της Εθνικής
Υπηρεσίας Πληροφοριών στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας,
άλλο τόσο γίνεται καθαρό ότι απαιτείται όχι μόνο η βελτίωση της
επιχειρησιακής της επάρκειας, αλλά και η συνολική επανα-
ξιολόγηση του πλαισίου ελέγχου και εποπτείας της.

Ο νέος Διοικητής είναι ένας από τους πιο έμπειρους Έλληνες
διπλωμάτες και διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να φέρει εις πέρας
αυτή την αποστολή.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση συμφώνησε αμέσως στη σύσταση
Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία προφανώς και θα λειτουργήσει
υπό συνθήκες που η φύση του αντικειμένου που θα ερευνήσει επι-
βάλλει.

Γιατί μία τέτοια υπεύθυνη διαδικασία δεν μπορεί, δεν πρέπει
να μετατραπεί σε κατασκοπευτικό σήριαλ προς κομματική κατα-
νάλωση. Ούτε, πολύ περισσότερο, να αποτελέσει αιτία υποβάθ-
μισης της εθνικής συμβολής της ΕΥΠ και υπονόμευσης πτυχών
της εθνικής ασφάλειας.

Πρέπει η αλήθεια να αναδειχθεί στις διαστάσεις που πραγμα-
τικά έχει. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις
διαχρονικές παθογένειες της υπηρεσίας πληροφοριών.

Προσωπικά θα είμαι ανοιχτός σε κάθε δημιουργική ιδέα που
ενσωματώνει βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό και θα
ενισχύει τους μηχανισμούς λογοδοσίας μιας τόσο κρίσιμης υπηρ-
εσίας για την ασφάλεια της χώρας.

Πρόθυμα, λοιπόν, θα συζητήσω προτάσεις που θα ενισχύουν τη
διαφάνεια στη δράση των μυστικών μας υπηρεσιών χωρίς, προ-
φανώς, να εμποδίζουν την αποστολή τους. Ξεκινώντας, σίγουρα,
από τις αυστηρότερες δικλίδες σε ό,τι αφορά τις νόμιμες επι-
συνδέσεις. Αυτό πρέπει να γίνει και θα γίνει αμέσως με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου.

Έτσι, καταθέτω σήμερα 4 πεδία αλλαγών που θα προ-
τείνει η κυβέρνηση:

1ον. Ενίσχυση της λογοδοσίας της ΕΥΠ και της εποπτείας
του κοινοβουλίου μέσω της Επιτροπής Θεσμών και Διαφά-
νειας.

2ον. Αναβάθμιση του ρόλου του Συμβουλίου Εθνικής
Ασφάλειας για την καλύτερη αξιοποίηση των πληροφοριών
και της ΕΥΠ.

3ον. Θωράκιση του πλαισίου νομίμων επισυνδέσεων για
πολιτικά πρόσωπα.

4ον. Αλλαγές στο εσωτερικό της ΕΥΠ για την ενίσχυση του
εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας, της εξωστρέφειας και
της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Ήταν λάθος, δεν το γνώριζα, και
προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ»

Πεδίο 4 αλλάγων για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου & της διαφάνειας

Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα της
Δευτέρας 8 Αυγούστου ΙΧ στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου

Πιο συγκεκριμέν α, σύμφων α με εν ημέρωση
της πυροσβεστικής, το ΙΧ αυτοκίν ητο έγιν ε
παραν άλωμα του πυρός από άγν ωστη μέχρι
στιγμής αιτία επί της οδού Τζαβερδέλα στα
Νεόκτιστα.

Στο σημείο έσπευσαν  άμεσα 6 πυροσβέστες
με 3 οχήματα και απέτρεψαν  τα χειρότερα

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Αυτοκίνητο «λαμπάδιασε» στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
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Αστυνομ ι κ έ ς
πηγές αναφέρ-
ουν ότι άγνωστοι
τ ο π ο θ έ τ η σ α ν
εκρηκτικό μηχα-
νισμό στο
αυτοκίνητο και
τον πυροδότ-
ησαν.

Μ υ σ τ ή ρ ι ο
καλύπτει την
έκρηξη που
σημειώθηκε το
απόγευμα της
Παρασκευής σε
αυτοκίνητο που
ήταν σταθμευμέ-
νο σε δρόμο στο Μενίδι.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν
υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ δεν
υπήρξαν τραυματισμοί. Αστυνο-

μικές πηγές αναφέρουν ότι άγνω-
στοι τοποθέτησαν εκρηκτικό
μηχανισμό στο αυτοκίνητο και
τον πυροδότησαν.

Στη συνέχεια,
εξαφανίστηκαν
προς άγνωστη
κατεύθυνση. Από
τον κρότο ανα-
στατώθηκε η
ήσυχη γειτονιά,
που αμέσως
κάλεσε την
Αστυνομία.

Ασ τυνομ ι κ ο ί
της Ασφάλειας
έφτασαν στο
σημείο και προ-
σπάθησαν να
πάρουν καταθέ-
σεις. Κατάθεση

θα πάρουν από τον ιδιοκτήτη του
αυτοκινήτου, προκειμένου να
εξεταστεί ποιος θα μπορούσε να
τον έχει στοχοποιήσει.

Έκρηξη – «μυστήριο» 
σε αυτοκίνητο στο Μενίδι

Τι ερευνά η ΕΛΑΣ

Λεωφόρος Σχιστού:
«Λίφτινγκ» 4 εκατ.
ευρώ για άρση της

επικινδυνότητας
Εκμεταλλευόμενη την αραιή κυκλοφορία των

οχημάτων, η Περιφέρεια Αττικής εκτελεί εργασίες
αποκατάστασης και συντήρησης του οδοστρώμα-
τος στη Λεωφ. Σχιστού – Σκαραμαγκά.

Συνεχίζονται οι εκτεταμένες εργασίες που υλο-
ποιεί η Περιφέρεια Αττικής για τη βελτίωση του
οδικού δικτύου και την οδική ασφάλεια καθ΄όλη τη
διάρκεια του Αυγούστου, εκμεταλλευόμενη την
αραιή κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζονται οι εργασίες
βελτίωσης του οδικού δικτύου του Πειραιά .
Ειδικότερα ολοκληρώθηκαν, οι εργασίες αποκατά-
στασης και συντήρησης του οδοστρώματος της
Λεωφ. Σχιστού – Σκαραμαγκά, του ρεύματος
κυκλοφορίας από Κερατσίνι προς Νέα Εθνική
Οδό Αθηνών Κορίνθου και συγκεκριμένα σε τμήμα
μετά τον κόμβο του Βιομηχανικού Πάρκου Σχι-
στού, στο πλαίσιο του έργου Συντήρησης οδοστρ-
ωμάτων και αποκατάστασης κατεστραμμένων
στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότ-
ητας της Περιφέρειας Αττικής με προϋπολογισμό
4.000.000,00€.

Τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (6/8) στο
συγκεκριμένο τμήμα, εκτελέστηκαν εργασίες
οριζόντιας σήμανσης – διαγράμμισης, με παράλ-
ληλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν με την συνδρομή της τροχαίας.

«Ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας,
αποκτά ένα οδικό δίκτυο σύγχρονο, ασφαλές και
λειτουργικό. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην
προστασία της ανθρώπινης ζωής με παρεμβάσεις
που ενισχύουν την οδική ασφάλεια σε όλη την
Αττική, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττι-
κής, Γιώργος Πατούλης.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του καλοκαιριού
ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο τμήμα της
λεωφ. Ποσειδώνος, από το παλιό αεροδρόμιο του
Ελληνικού μέχρι και την Λ. Αλίμου, ενώ λίγο αργό-
τερα εργασίες συντήρησης έγιναν και στη λεωφ.
Κηφισού.

Κ
αθυστερήσεις έχουν παρατηρηθεί στις
πληρωμές των δικαιούχων για το Fuel
Pass 2, παροτι 

όπως φαίνεται και στις πιο πρόσφατες αποφά-
σεις που δημοσιεύτηκαν στις 3 Αυγούστου, έχει
δοθεί έγκριση να πληρωθούν όλοι όσοι υπέβαλ-
λαν αίτηση κατά την πρώτη ημέρα που τέθηκε σε
λειτουργία η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2, ήτοι
την 1η Αυγούστου.

Συγκεκριμένα το ΦΕΚ γράφει, «εντός ολίγων ημε-
ρών από την ημερομηνία επιτυχούς παραλαβής
και επεξεργασίας της αίτησης της/του δικαιούχου
από το Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα της επιλογής
της/του.

Η αποστολή των αιτήσεων που πληρούν τις
προϋποθέσεις της δράσης προς τα Χρηματοπι-
στωτικά Ιδρύματα γίνεται το πρωί κάθε εργάσιμ-
ης ημέρας (εξαιρούνται ημέρες επίσημων και
τραπεζικών αργιών)».

Υπενθυμίζεται πως στον προηγούμενο κύκλο
του Fuel Pass η καταβολή των χρημάτων γίνον-
ταν 2 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης της
αίτησης του δικαιούχου.

Νωρίτερα σε επικοινωνία του Dnews με το Υπο-
υργείο Οικονομικών, πηγές ανέφεραν οτι το Υπο-
υργείο έχει κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και

πως οι πληρωμές για το επίδομα βενζίνης είναι
θέμα τραπεζών.

Ποιοι πληρώνονται τώρα - Πότε οι επόμενοι

Υπενθυμίζεται οτι την πρώτη ημέρα των αιτή-
σεων αίτηση έκαναν όσοι έχουν ΑΦΜ το οποίο
τελείωνε σε 1, 2 και 3 (εκτός μοτοποδηλάτων).

Επομένως σε επόμενη φάση θα πληρωθούν τα
ΑΦΜ που τελειώνουν σε 4 5 και 6 χωρίς ωστόσο
να έχει δημοσιευτεί προς το παρόν νέα απόφαση
έγκρισης.

Η νέα επιδότηση καυσίμων αφορά στους μήνες
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ οι δικαι-
ούχοι μπορούν και αυτή τη φορά να πάρουν τα
χρήματα είτε στην άυλη ψηφιακή κάρτα είτε στον
τραπεζικό τους λογαριασμό. Στην πρώτη
περίπτωση το επίδομα είναι 15 ευρώ υψηλότερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει
να έχουν ήδη υποβάλει την φορολογική τους
δήλωση, πριν την προχωρήσουν στην υποβολή
της αίτησης, αφού λαμβάνονται υπόψη τα εισο-
δήματα του 2021.

Fuel Pass 2.: καθυστερήσεις στις πληρωμές των δικαιούχων
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Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας.
Υπάρχουν πολλοί εχθροί της πατρίδας
που καραδοκούν και θα ήθελαν μία
αδύναμη Εθνική Υπηρεσία Πληροφορ-
ιών. Και αν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις
εκτός Ελλάδας απεργάζονται οποιοδήπο-
τε σχέδιο αποσταθεροποίησης της χώρας,
να ξέρουν ότι η Ελλάδα είναι και ισχυρή
και θεσμικά θωρακισμένη.

Ζούμε σε έναν επικίνδυνο κόσμο.
Είμαστε όμως μια Δημοκρατική πολιτεία.
Και έχουμε ιερή υποχρέωση να ισορρο-
πούμε ανάμεσα στην ασφάλεια του τόπου
και των πολιτών και στην προστασία των
θεμελιωδών αρχών που προστατεύουν
την ιδιωτική σφαίρα και το απόρρητο των
επικοινωνιών.

Εδώ και τρία χρόνια, άλλωστε, έχουμε 

αποδείξει ότι διδασκόμαστε από τις
αστοχίες μας για να γινόμαστε καλύτεροι.
Εγώ, προσωπικά, δεν κρύφτηκα ποτέ
μπροστά σε δυσκολίες ή ευθύνες. Σε μία
συχνά μοναχική αλλά σταθερή μάχη
αυτοκριτικής και προσπάθειας διαρκούς
βελτίωσης.

Χάνοντας, ίσως, προς στιγμήν κάποιες
μάχες με χρόνιες παθογένειες. Κερδίζον

τας, όμως, τον πόλεμο των μεγάλων
στοιχημάτων. Και κυρίως, χωρίς να
χάνω ποτέ μα ποτέ τον στόχο μιας
ισχυρής, Δημοκρατικής, ευρωπαϊκής και
εθνικά αυτοδύναμης Ελλάδας.

Σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσω να
πορεύομαι, ωστε να χτίσουμε όλοι μαζί
ακόμη πιο στέρεους και ανθεκτικούς στο
χρόνο Δημοκρατικούς θεσμούς».

Με μεγάλη συγκίνηση ο Πανηπειρωτικός
Σύνδεσμος Ελευσίνας συμμετείχε στο

διήμερο εκδηλώσεων ΜΠΟΤΣΑΡΕΙΑ 2022 
Με μεγάλη συγκίν ηση ο Παν ηπειρωτικός Σύν δεσμος Ελευσίν ας συμμετείχ ε 5 και 6 Αυγούστου 2022 στο

διήμερο εκδηλώσεων  ΜΠΟΤΣΑΡΕΙΑ 2022 στο Καρπεν ήσι όπου στη μάχ η του Κεφαλόβρυσου στις 8
Αυγουστου 1823 τραυματίστηκε θαν άσιμα ο μεγάλος ήρωας του Σουλίου και της Ελλην ικης επαν άστασης
Μάρκος Μπότσαρης.

Ο Παν ηπειρωτικός Σύν δεσμος Ελευσίν ας ήταν  επικεφαλής των  δύο κεν τρικών  παρελάσεων  συν οδεύον -
τας τα σπαθιά του αθάν ατου ήρωα εν ώ η πρόεδρος Ελέν η Γκόγκου  κατέθεσε στεφάν ι, στην  προτομή του
ήρωα που βρίσκεται στην  ομών υμη κεν τρική πλατεία του Καρπεν ησίου, εκ μέρους της οικογέν ειας των
απογόν ων  του Μάρκου Μπότσαρη.

Το Διοικητικό συμβούλιο του Παν ηπειρωτικού θα ήθελε ν α ευχ αριστήσει θερμά την  οικογέν εια των
απογόν ων  του Μάρκου Μπότσαρη καθώς και τους διοργαν ωτές των  εκδηλώσεων  Δήμο Καρπεν ησίου και την  Περιφερειακή εν ότητα Ευρυταν ίας για τη θερμή υποδοχ ή,
φιλοξεν ία και συν εργασία. Αθάν ατος!!!

Σχέδιο Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων
(Σ.Φ.Η.Ο) στον Δήμο Αγ.
Αναργύρων-Καματερού

Ο
Δήμος Αγίων  Αν αργύρων -Καμα-
τερού, στο πλαίσιο προώθησης
της ηλεκτροκίν ησης και μείω-

σης εκπομπών  των  ρύπων , εκπόν ησε
Σχ έδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών  Οχ ημά-
των  (Σ.Φ.Η.Ο, το οποίο αφορά στην
χ ωροθέτηση σημείων  φόρτισης ηλεκτρ-
ικών  οχ ημάτων  καν ον ικής ή υψηλής
ισχ ύος και αν τίστοιχ α θέσεων  στάθ-
μευσης Η/Ο, εν τός των  διοικητικών
ορίων  του Δήμου με πλήρη χ ρημα-
τοδότηση από το Πράσιν ο Ταμείο.

Για την  εκπόν ηση του Σ.Φ.Η.Ο,
ακολουθήθηκε η απαιτούμεν η διαδι-
κασία σύμφων α με τις Τεχ ν ικές Οδηγίες
για τα Σχ έδια Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχ ημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο) (ΦΕΚ
4380/Β/05.10.2020).

Σύμφων α με αυτές, ο Δήμος πέρα
από τις θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών
οχ ημάτων  ΙΧ και μικροκιν ητικότητας,
πρέπει ν α μεριμν ήσει για θέσεις φόρτι-
σης ειδικών  θέσεων , ήτοι ΑμεΑ, φορτο-
εκφόρτωσης και τουριστικών  λεωφορ-
είων . Αν απτύχ θηκαν  δύο (2) εν αλλακ-
τικά σεν άρια ως προς τη χ ωροθέτηση
των  σημείων  φόρτισης των  ηλεκτρικών
οχ ημάτων :

Το σεν άριο (Α) δίν ει μεγαλύτερη έμφ-
αση στους πόλους έλξης του Δήμου
Αγίων  Αν αργύρων -Καματερού. Οι
χ ώροι αυτοί περιλαμβάν ουν  μεταξύ 

άλλων  τις δημόσιες υπηρεσίες, τα
εμπορικά καταστήματα, τους χ ώρους
άθλησης και αν αψυχ ής, εγκαταστάσεις
υγείας κλπ. Παράλληλα, δίν εται έμφαση
στους κόμβους μετεπιβίβασης και
συγκεκριμέν α στους σταθμούς του
προαστιακού που διαθέτει ο Δήμος.

Το σεν άριο (Β) εστιάζει στην  ισοκα-
ταν ομή των  σταθμών  φόρτισης εν τός
των  ορίων  του Δήμου με κριτήριο την
βέλτιστη γεωγραφική καταν ομή.
Η αν άπτυξη των  σεν αρίων  χ ωροθέτ-
ησης στηρίχ θηκε στον  συν δυασμέν ο
πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδια-
σμό. 

Πιο συγκεκριμέν α, δόθηκε έμφαση
τόσο στην  προέλευση των  μετακιν ή-
σεων , δηλαδή στον  τόπο κατοικίας
των  πολιτών , όσο και στον  προορισμό
τους, ο οποίος περιλαμβάν ει τον  χ ώρο
εργασίας τους, δομές

δημόσιας υγείας, εγκαταστάσεις
εκπαίδευσης, αθλητισμού, χ ώρους
πρασίν ου, κέν τρα εμπορίου, αν α-
ψυχ ής, τουριστικοί προορισμοί και
συν δυασμέν ες μεταφορές.

Στο πλαίσιο του συμμετοχ ικού σχ ε-
διασμού, τα παραπάν ω σεν άρια τέθη-
καν  σε διαβούλευση.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε έρευ-
ν α όπου συμμετείχ αν  κάτοικοι, επισ-
κέπτες και φορείς του Δήμου ΑΑΚ.
Μέσω των  απαν τήσεων  και απόψεων
από τους συμμετέχ ον τες, αλλά και
συν εργασίας μεταξύ του Αν αδόχ ου με
το Δήμο, η Ομάδα Εργασίας οδηγήθηκε
σε έν α συν δυασμό των  δύο παραπά-
ν ω σεν αρίων  με συγκεκριμέν ο ποσο-
στό συμμετοχ ής του καθεν ός ο οποίος
αποτυπών ει τον  χ αρακτήρα, τις ιδιαιτε-
ρότητες και τις αν άγκες του Δήμου.

Συν ολικά, προτάθηκαν  :
37 σημεία φόρτισης με
42 φορτιστές και
83 θέσεις φόρτισης

εκ των  οποίων  :
74 θέσεις φόρτισης για ΙΧ
9 θέσεις φόρτισης για ΑμεΑ

Ορίζον τας Υλοποίησης για την  εγκα-
τάσταση των  φορτιστών  ΙΧ και ΑμεΑ
στο Δήμο ΑΑΚ:

Συγκεν τρωτικά, ο τελικός αριθμός
θέσεων  φόρτισης και φορτιστών  αν ά
έτος του Δήμου ΑΑΚ έχ ει ως εξής:

Φορτιστές – 1ο έτος :
AG AC 22KW 1 θέσεως: 1
AG AC 22KW 2 θέσεων : 15
AG DC 50kW 2 θέσεων : 2
AG AC 22KW 4 θέσεων : 10
Φορτιστές – 2ο έτος :
AG AC 22KW 2 θέσεων : 14

Θέσεις Φόρτισης – 1ο έτος: 55 εκ των
οποίων , 48 θέσεις φόρτισης ΙΧ και 7
θέσεις ΑμεΑ

Θέσεις Φόρτισης – 2ο έτος: 28 εκ των
οποίων , 26 θέσεις φόρτισης ΙΧ και 2
θέσεις ΑμεΑ

Το Σχ έδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχ ημάτων  (Σ.Φ.Η.Ο) εγκρίθηκε με την
υπ’ αρ. 36/27-06-2022 απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  (ΑΔΑ
ΨΓΠ8Ω62-ΔΗΒ).

Με την  εκπόν ηση του ΣΦΗΟ, ο
Δήμος ΑΑΚ, σε συμφων ία με τις στρατ-
ηγικές προτεραιότητες που έχ ει θέσει,
κάν ει πράξη έν α σημαν τικό βήμα για
την  επίτευξη των  στόχ ων  της πράσιν -
ης οικον ομίας και της βιώσιμης αν ά-
πτυξης και κιν ητικότητας.

Συνεχίζεται απο τη σελ. 2



Τρίτη 9 Αυγούστου 2022                                                       θριάσιο-5 

Ε
κδόθηκε και  αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα και της
ΚΕΔΕ η πρόσκληση υπ’

αριθ. 1296/02.08.2022 υποβο-
λής προτάσεων για χρηματοδότ-
ηση προμήθειας νέων εφαρμογών
και τεχνολογικών μέσων με τίτλο
“Ψηφιακός Μετασχηματισμός
ΟΤΑ”

Με την Πρόσκληση καλούνται οι
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού με πληθυσμό μικρ-
ότερο των 100.000 κατοίκων (315
Δήμοι του Παραρτήματος Α), και
Νομικά Πρόσωπα των 315 Δήμων
του Παραρτήματος Α, για την υπο-
βολή προτάσεων έργων (πρά-
ξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος για την προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολο-
γικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του

αστικού περιβάλλοντος στις
ελληνικές πόλεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται
μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση
http://logon.ops.gr/ από την
01/07/2022 08:00:00 (ημερομ-
ηνία έναρξης υποβολής προτά-
σεων) έως και την 30/11/2022
23:59:00 (ημερομηνία λήξης
υποβολής προτάσεων).

Ως ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας επιλεξιμότητας των
δαπανών των προτεινόμενων
πράξεων εντός ΕΣΠΑ 2014-

2020 ορίζεται η 31/12/2023.

Οι πράξεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 30/10/2023.

Με απόφαση της Τροχαίας
Αττικής θα υπάρχει
πλήρης διακοπή της

κυκλοφορίας των οχημάτων στη
Λ. Φυλής , στο τμήμα της μεταξύ
των οδών Αριστοτέλους και Θρα-
συβούλου, μέγιστου συνολικού
μήκους 300,00μ., ρεύμα κυκλοφ-
ορίας προς Ι.Μ. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Κλειστών, περιοχής
Δήμου Φυλής, κατά το χρονικό
διάστημα από 08.08.2022 έως
07.11.2022, καθ’ όλη τη διάρκεια
του 24ωρου, λόγω εκτέλεσης
εργασιών κατασκευής δικτύου
αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. 

Κατά την ανωτέρω διακοπή η
κυκλοφορία των οχημάτων στην
κατεύθυνση προς την Ι.Μ. Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Κλειστών θα διε-

ξάγεται ως εξής: δεξιά Αριστοτέ-
λους – αριστερά Θρασυβούλου –
αριστερά μέχρι τη Λ. Φυλής –
δεξιά προς την Ι.Μ. Κοιμήσεως
Θεοτόκου Κλειστών. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 

Σταδιακή μείωση του ανώτατου
ορίου ταχύτητας και στα δύο
ρεύματα κυκλοφορίας, αρχικά σε
50 χλμ/ώρα και τελικά σε 30
χλμ/ώρα σε αποστάσεις 300μ.
και 100μ. αντίστοιχα εκατέρωθεν
των σημείων που οριοθετούν το
χώρου κατάληψης και για όλο το
μήκος του. 

Απαγόρευση του προσπερά-
σματος των οχημάτων και στα

δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο
αποκλεισμένο τμήμα της Λ.
Φυλής σε απόσταση 200,00μ.
εκατέρωθεν των σημείων που
οριοθετούν το χώρο κατάληψης
και για όλο το μήκος του. 

Απαγόρευση στάσης και στάθ-
μευσης μονόπλευρα ή αμφίπλε-
υρα επί όλων των οδών που
αποτελούν τμήματα των παρα-
καμπτήριων διαδρομών.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρε-
ούται καθ' όλη την διάρκεια εκτέ-
λεσης των εργασιών να τοποθε-
τεί και συντηρεί την οδική σήμαν-
ση για εκτελούμενα έργα, για την
ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της
κυκλοφορίας πεζών και οχημά-
των. 

Θανάσης Μπούρας

Πρόσληψη ιατρού στο
Κέντρο Υγείας Μεγάρων

Η
αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Μίνα
Γκάγκα, ενέκρινε την πρόσληψη ενός
ιατρού, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, για

την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας
Μεγάρων, όπως ενημερώνει ο αντιπρόεδρος
της Βουλής και βουλευτής Δυτικής Αττικής,
Θανάσης Μπούρας, ο οποίος ευχαριστεί θερμά
την Αναπληρώτρια Υπουργό για την έγκριση
αυτή, καθώς με την πρόσληψη αυτή πρόκειται να
ενισχυθεί κι άλλο το σημαντικό έργο που επιτε-
λείται στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων.

Ο κ. Μπούρας θεωρεί πολλή σημαντική την
περαιτέρω ενίσχυση του Κέντρου Υγείας, καθώς
η επαναλειτουργία του από το Δεκέμβριο του
2019 σε 24ωρη βάση 7 ημέρες την εβδομάδα
αποτέλεσε προσωπικό στοίχημά του..

Αναρτήθηκε η πρόσκληση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΟΤΑ

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στη Λ. Φυλής για το επόμενο τρίμηνο,  
λόγω εκτέλεσης εργασιών κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων 



Ο
Δήμος Αχαρνών ενημερώνει ότι
ανακοινώθηκε η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για

την συμμετοχή στη δράση : «Πρόγραμμα
προσχολικής αγωγής και δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2022-
2023» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται
μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της
ΕΕΤΑΑ https://aitisi.eetaa.gr/home έως
τις 12/08/2022, ώρα 23:59.

Αναλυτικά η ανακοίνωση στο site του
Δήμου:

https://www.acharnes.gr/.../xekinise-i -
ypovoli-aitiseon...
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Τ
ο πρόγραμμα
των καλοκαιρ-
ινών πολιτι-

στικών εκδηλώσεων του
Δήμου Μεγαρέων
συνεχίζεται με την μουσι-
κή εκδήλωση «Βραδιά
πανσελήνου» στο λιμάνι
της Νέας Περάμου, την
Παρασκευή 12 Αυγούστου
2022 και ώρα 20:30 με
την μπάντα του Στρατού,
όπως ανακοινώνει δελτίο
τύπου του Δήμου.

Το σύνολο ποικίλης
μουσικής είναι ένα από τα
σύνολα της Στρατιωτικής
μουσικής της Ανώτατης
Στρατιωτικής Διοίκησης
Υποστήριξης Στρατού
(Θησέας).

Έχει λάβει μέρος τόσο
σε στρατιωτικές 

εκδηλώσεις (ψυχαγωγία
προσωπικού, δεξιώσεις
υποδοχής ξένων αντιπρ-
οσώπων και διεθνή φεστι-
βάλ του ΝΑΤΟ), όσο και
σε πολιτιστικές εκδηλώσεις
δήμων και κοινοτήτων,
φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ έ ς
εκδηλώσεις και ανοιχτές
συναυλίες, στα πλαίσια της
κοινωνικής και πολιτιστι-
κής προσφοράς του Στρα-
τού Ξηράς. 

Το σύνολο είναι από τα
παλαιότερα τμήματα της
στρατιωτικής μουσικής και
αναπόσπαστο κομμάτι
των λειτουργιών της. 

Το 2015 η στρατιωτική
μουσική γιόρτασε τα 190
χρόνια πολιτιστικής παρ-
ουσίας στον Ελλαδικό
χώρο.

Δήμος Χαϊδαρίου: 
Αλλαγές λόγω του θερινού 
ωραρίου λειτουργίας των 
Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Ο
Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι ο θερινός
προγραμματισμός λειτουργίας των Αθλητικών
Εγκαταστάσεων, του Κολυμβητηρίου, της Βιβ-

λιοθήκης και των τμημάτων του Αθλητισμού & Πολιτι-
σμού έχει ως εξής:

Το 1ο Αθλητικό Κέντρο θα παραμείνει κλειστό από
16/08/2022 – 21/08/2022, καθώς και τις Κυριακές:
07/08,  14/08 & 21/08/2022. Από 01/08/2022 έως
14/08/2022, καθώς και από 22/08/2022 έως
28/08/2022 θα λειτουργεί καθημερινές και Σάββατα
μόνο το απόγευμα 15.30-23.00. Καθ΄όλη τη διάρκεια
του Αυγούστου (μέχρι 28/08/2022) τα γήπεδα θα διατίθ-
ενται ελεύθερα για το κοινό (χωρίς ηλεκτρονική κράτ-
ηση).

Τηλ. επικ.: 2105812518 & 6936759406.
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό από

Παρασκευή 12/08/2022. Ενημέρωση για την επανένα-
ρξη λειτουργίας του θα γίνει με επόμενη ανακοίνωση.

Τηλ. επικ.: 2105980511 & 2105822240.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη θα παραμείνει κλειστή από

08/08/2022 έως 19/08/2022, καθώς και τα απογεύματα 

Δευτέρα 22/08 & Τετάρτη 24/08/2022. 
Τηλ. επικ.: 2105821574.
Τα τμήματα Πολιτισμού (ακορντεόν, αρμόνιο, μπου-

ζούκι, ακουστική κιθάρα, μουσικοκινητική αγωγή και
παραδοσιακοί χοροί), θα ξεκινήσουν την Πέμπτη
01/09/2022, ενώ οι προεγγραφές θα ξεκινήσουν Δευ-
τέρα: 22/08/2022.

Τηλ. επικ.:2105814855 & 2105821723.
Τα τμήματα Αθλητισμού (Ρυθμική, Τένις & «Γυμναστι-

κή στις γυναίκες») θα ξεκινήσουν την Πέμπτη
01/09/2022, ενώ οι προεγγραφές θα ξεκινήσουν τη
Δευτέρα 22/08/2022.

Τηλ. επικ.: 2105823021 & 6936759404.

“Βραδιά πανσελήνου” στο 
Λιμάνι Νέας Περάμου

Παρασκευή 12 Αυγούστου 
με την Μπάντα του Στρατού.

Δήμος Αχαρνών: Υποβολή αιτήσεων για τους 
Παιδικούς Σταθμούς έως 12/08/2022, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το
κατάστημα  
pet-shop ζωοτροφών  της
Ελευσίν ας 20ο χ ιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης
απασχ όληση.
ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, 
με έν α ρεπό την  εβδομάδα..
Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε
αν τίστοιχ α καταστήματα.
Για βιογραφικά στο e-mail grosy n@outlook.com
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ΣΣΑΑΛΛΑΑΜΜΙΙΝΝΟΟΣΣ  3311  &&  ΜΜΙΙΑΑΟΟΥΥΛΛΗΗ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  ΤΤΗΗΛΛ::  221100  55557711447722,,

221100  55557700333377,,  221100  555588008811664488

H καρδιά της Ελληνικής jazz, 
θα χτυπήσει και φέτος στο Ίλιον

H
καρδιά της Ελλην ικής jazz, θα χ τυπήσει
και φέτος, για 11η χ ρον ιά, στο Ίλιον ,
φιλοξεν ών τας κορυφαίους καλλιτέχ ν ες,

με ελεύθερη είσοδο, υπό την  καλλιτεχ ν ική
διεύθυν ση του Γιώργου Τραν ταλίδη.
Το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα

21:00, ο μαγευτικός κήπος του Πύργου
Βασιλίσσης (κτήμα Σερπιέρη) θα φιλοξεν ήσει
και πάλι έν α από τα μεγαλύτερα Jazz
Φεστιβάλ της χ ώρας, εν ώ οι λάτρεις του
είδους και όχ ι μόν ο, θα έχ ουν  την  ευκαιρία
ν α απολαύσουν  τους: NUKeLEUS (Σάμι
Αμίρης, Περικλής Τριβόλης, Γιάν ν ης
Σταυρόπουλος), Special guest Gilad Atzmon, Alexandros Af f olter trio
(Παν τελής Μπεν ετάτος, Γιώργος Ρούλος, Σεραφείμ Μπέλλος), Δημήτρης
Παπαδόπουλος Quartet (Δημήτρης Παπαδόπουλος, Μιχ άλης Τσιφτσής,
Γρηγόρης Θεοδωρίδης, Γιάν ν ης Παπαδούλης).
«Το ταξίδι στους μαγικούς ήχ ους της jazz μουσικής και τα ρυθμικά

αυτοσχ εδιαστικά μον οπάτια κορυφαίων  καλλιτεχ ν ών  συν εχ ίζεται για
11η χ ρον ιά στο Ίλιον , σε έν αν  από τους σημαν τικότερους μουσικούς
θεσμούς της χ ώρας, με ελεύθερη είσοδο για όλους τους πολίτες. Θέλω
ν α ευχ αριστήσω θερμά όλους όσοι συμβάλλουν  διαχ ρον ικά στην
επιτυχ ημέν η διοργάν ωση και ιδιαίτερα τον  κ. Ιωάν ν η Σερπιέρη ο
οποίος και φέτος παραχ ωρεί δωρεάν  και ευγεν ικά τον  χ ώρο για τη
φιλοξεν ία του “11ου Jazz στο Πάρκο”», δήλωσε ο δήμαρχ ος της πόλης
Ν. Ζεν έτος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΝΕΕΣ  ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣΝΕΕΣ  ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΩΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Η Ελλην ική Επ ιτροπή για τη Διεθν ή Ύφεση καιΗ Ελλην ική Επ ιτροπή για τη Διεθν ή Ύφεση και
Ειρήν η (ΕΕΔΥ Ε) καταδικάζει με τον  π ιο κατηγοΕιρήν η (ΕΕΔΥ Ε) καταδικάζει με τον  π ιο κατηγο--
ρηματικό τρόπο τ ις ν έες,  συν εχ ιζόμεν ες γιαρηματικό τρόπο τ ις ν έες,  συν εχ ιζόμεν ες για
δεύτερη μέρα,  βάρβαρες,  δολοφον ικές επ ιθέσειςδεύτερη μέρα,  βάρβαρες,  δολοφον ικές επ ιθέσεις
του Ισραήλ κατά του Παλαιστιν ιακού Λαού στητου Ισραήλ κατά του Παλαιστιν ιακού Λαού στη
Λωρίδα της Γάζας,  με απολογισμό - μέχ ρι στ ιγμής Λωρίδα της Γάζας,  με απολογισμό - μέχ ρι στ ιγμής 

- δεκάδες ν εκρούς,  αν άμεσα στους οποίους- δεκάδες ν εκρούς,  αν άμεσα στους οποίους
και έν α παιδί και δεκάδες τραυματίες.  και έν α παιδί και δεκάδες τραυματίες.  

Οι επ ιθέσεις των  τελευταίων  ημερών , αλλά καιΟι επ ιθέσεις των  τελευταίων  ημερών , αλλά και
η κατάπτυστη προαν αγγελία από την  πλευράη κατάπτυστη προαν αγγελία από την  πλευρά
του  Ισραήλ για  «εβδομάδα επ ιχ ειρήσεων » στητου  Ισραήλ για  «εβδομάδα επ ιχ ειρήσεων » στη
Λωρίδα της Γάζας έρχ ον ται ν α προστεθούν  στηνΛωρίδα της Γάζας έρχ ον ται ν α προστεθούν  στην
κλιμάκωση της επ ιθετ ικότητας του κράτους –κλιμάκωση της επ ιθετ ικότητας του κράτους –
μακελάρη του Ισραήλ,  που βρίσκει τη στήριξη κ ιμακελάρη του Ισραήλ,  που βρίσκει τη στήριξη κ ι
εν ισχ ύεται από τ ις ΗΠΑ, την  ΕΕ και τα κάθεεν ισχ ύεται από τ ις ΗΠΑ, την  ΕΕ και τα κάθε
λογής στηρίγματά τους,  κατά του Παλαιστιν ιακούλογής στηρίγματά τους,  κατά του Παλαιστιν ιακού
λαού.λαού.

Αποτελεί πρόκληση το χ ιλιοπαιγμέν ο επ ιχ είρΑποτελεί πρόκληση το χ ιλιοπαιγμέν ο επ ιχ είρ--
ημα της “προληπτικής” δράσης που επ ικαλείταιημα της “προληπτικής” δράσης που επ ικαλείται
το Ισραήλ,  για ν α δικαιολογήσει τ ις αδικαιολόγτο Ισραήλ,  για ν α δικαιολογήσει τ ις αδικαιολόγ--
ητες κ ι απαράδεκτες επ ιθέσεις κατά των  Παλαιητες κ ι απαράδεκτες επ ιθέσεις κατά των  Παλαι--
στιν ίων  και μάλιστα στις π ιο πυκν οκατοικημέστιν ίων  και μάλιστα στις π ιο πυκν οκατοικημέ--
ν ες περιοχ ές της Λωρίδας της Γάζας.  Φαν εν ες περιοχ ές της Λωρίδας της Γάζας.  Φαν ε--
ρών ον ται οι πολύ βαριές ευθύν ες της κυβέρνρών ον ται οι πολύ βαριές ευθύν ες της κυβέρν --
ησης της ΝΔ και όλων  των  προηγούμεν ων  κυβεησης της ΝΔ και όλων  των  προηγούμεν ων  κυβε--
ρν ήσεων  που διαρκώς αν αβαθμίζουν  τ ις οικον ορν ήσεων  που διαρκώς αν αβαθμίζουν  τ ις οικον ο--
μικές,  πολιτ ικές,  στρατιωτικές σχ έσεις με το Ισρμικές,  πολιτ ικές,  στρατιωτικές σχ έσεις με το Ισρ--
αήλ.  αήλ.  

Την   ίδια στιγμή αποτελεί πρόκληση η άρν ησηΤην   ίδια στιγμή αποτελεί π ρόκληση η άρν ηση
τόσο της κυβέρν ησης της ΝΔ, όσο και της προητόσο της κυβέρν ησης της ΝΔ, όσο και της προη--
γούμεν ης κυβέρν ησης του ΣΥ ΡΙΖΑ ν α εφαρμόγούμεν ης κυβέρν ησης του ΣΥ ΡΙΖΑ ν α εφαρμό--
σουν  την  ομόφων η απόφαση της ελλην ικής Βουσουν  την  ομόφων η απόφαση της ελλην ικής Βου--
λής από τον  Δεκέμβρη του 2015 για αν αγν ώρισηλής από τον  Δεκέμβρη του 2015 για αν αγν ώριση
του Παλαιστιν ιακού Κράτους.του Παλαιστιν ιακού Κράτους.

Το αν τιπολεμικό – αν τιιμπεριαλιστικό κ ίν ημαΤο αν τιπολεμικό – αν τιιμπεριαλιστικό κ ίν ημα
της χ ώρας μας,  συν ολικά ο ελλην ικός λαός εκφτης χ ώρας μας,  συν ολικά ο ελλην ικός λαός εκφ

ράζουμε γι’ ακόμη μια φορά την  αμέριστη διεθράζουμε γι’ ακόμη μια φορά την  αμέριστη διεθ--
ν ιστ ική μας αλληλεγγύη και συμπαράσταση στονν ιστική μας αλληλεγγύη και συμπαράσταση στον
πολύπαθο Παλαιστιν ιακό λαό.  Απαιτούμε ν απολύπαθο Παλαιστιν ιακό λαό.  Απαιτούμε ν α
σταματήσουν  οι ισραηλιν ές επ ιθέσεις στησταματήσουν  οι ισραηλιν ές επ ιθέσεις στη
Λωρίδα της Γάζας.  Λωρίδα της Γάζας.  

Δυν αμών ουμε τον  αγών α μας για τον  τερματιΔυν αμών ουμε τον  αγών α μας για τον  τερματι--
σμό της κατοχ ής,  την  δημιουργία αν εξάρτητουσμό της κατοχ ής,  την  δημιουργία αν εξάρτητου
Παλαιστιν ιακού Κράτους με πρωτεύουσα τηνΠαλαιστιν ιακού Κράτους με πρωτεύουσα την
Αν ατολική Ιερουσαλήμ στα σύν ορα του 1967,Αν ατολική Ιερουσαλήμ στα σύν ορα του 1967,
την  απελευθέρωση των  πολιτ ικών  κρατουμέτην  απελευθέρωση των  πολιτ ικών  κρατουμέ--
ν ων ,  το δικαίωμα επ ιστροφής όλων  των  Παλαιν ων ,  το δικαίωμα επ ιστροφής όλων  των  Παλαι--
στίν ιων  προσφύγων  στις εστίες τους.στίν ιων  προσφύγων  στις εστίες τους.

Η μαζική συμμετοχ ή στ ις εκδηλώσεις τηςΗ μαζική συμμετοχ ή στ ις εκδηλώσεις της
ΕΕΔΥ Ε για τα 77 χ ρόν ια από τη ρίψη των  ατοΕΕΔΥ Ε για τα 77 χ ρόν ια από τη ρίψη των  ατο--
μικών  βομβών  στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι,μικών  βομβών  στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι,
στ ις 9 Αυγούστου στην  Αθήν α και σε άλλες περστις 9 Αυγούστου στην  Αθήν α και σε άλλες περ--
ιοχ ές μπορεί και πρέπει ν α στείλει ηχ ηρό μήνιοχ ές μπορεί και πρέπει ν α στείλει ηχ ηρό μήν --
υμα αλληλεγγύης στον  Παλαιστ ιν ιακό λαό,υμα αλληλεγγύης στον  Παλαιστ ιν ιακό λαό,
καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επ ιθετ ικότητας,καταδίκης της ιμπεριαλιστικής επ ιθετ ικότητας,
κλιμάκωσης του αγών α εν άν τια στις ν έες πυρηκλιμάκωσης του αγών α εν άν τια στις ν έες πυρη--
ν ικές απειλές,  εν άν τια στην  επ ικ ίν δυν η πολιτ ιν ικές απειλές,  εν άν τια στην  επ ικ ίν δυν η πολιτ ι --
κή της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχ εδιακή της εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς σχ εδια--
σμούς και πολέμους!σμούς και πολέμους!

Όλοι στην  αν τιιμπεριαλιστική εκδήλωση τηςΌλοι στην  αν τιιμπεριαλιστική εκδήλωση της
ΕΕΔΥ Ε την  Τρίτη 9 Αυγούστου,  στ ις 8 μ.μ.  στηνΕΕΔΥ Ε την  Τρίτη 9 Αυγούστου, στ ις 8 μ.μ.  στην
πλατεία Ζακλίν  Ντε Ρομιγύ στο Θησείο και στ ιςπλατεία Ζακλίν  Ντε Ρομιγύ στο Θησείο και στ ις
κατά τόπους εκδηλώσεις σε όλη τη χ ώρα!κατά τόπους εκδηλώσεις σε όλη τη χ ώρα!

Το γραφείο τύπου της ΕΕΔΥΕ

Άρχισαν οι αιτήσεις 
πρόσληψης 90 ατόμων
για την καθαριότητα των

σχολικών μονάδων
Δήμου Φυλής

Ά
ρχ ισαν  οι
αι τ ήσ ε ι ς
της πρό-

σληψης προσω-
πικού με σχ έση
εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορι-
σμέν ου χ ρόν ου
για υπηρεσίες

καθαρισμού σχ ολικών  μον άδων
Ο Δήμος Φυλής αν ακοιν ών ει την  πρό-

σληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου, συν ολικά εν ε-
ν ήν τα ( 90 ) ατόμων  για την  καθαριότητα
σχ ολικών  μον άδων  στο Δήμο Φυλής . Υπο-
βολή αιτήσεων  συμμετοχ ής

Οι εν διαφερόμεν οι καλούν ται ν α
συμπληρώσουν  την  συν ημμέν η αίτηση με
αριθμό πρωτοκόλλου αν ακοίν ωσης 27305/4-
8-2022 και ν α την  υποβάλουν  ηλεκτρον ικά
στην  ακόλουθη διεύθυν ση : ef ikon-
toula@f y li.gr.

Μαζί με την  αίτηση υποβάλλον ται υποχ ρ-
εωτικά τα απαιτούμεν α δικαιολογητικά για
την  απόδειξη των  προσόν των , των  λοιπών
ιδιοτήτων  τους, και της εμπειρίας. Διόρθωση
ή συμπλήρωση των  αιτήσεων  καθώς και
αν τικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον  δικαιο-
λογητικών , επιτρέπεται μόν ο μέχ ρι την  λήξη
της προθεσμίας υποβολής των  αιτήσεων
συμμετοχ ής της διαδικασίας επιλογής.

Η αίτηση συμμετοχ ής, που θα υποβληθεί
ηλεκτρον ικά, πρέπει απαραιτήτως ν α εμφ-
αν ίζεται υπογεγραμμέν η, με φυσική υπογρα-
φή.

Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται
δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των  αιτήσεων
είν αι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχ ίζει
από την  επόμεν η ημέρα της αν άρτησης της
αν ακοίν ωσης στο χ ώρο αν ακοιν ώσεων  του
δημοτικού καταστήματος, ήτοι από την  Παρ-
ασκευή 5/8/2022 έως και την  Παρασκευή
19/8/2022.

Το προσωπικό προσλαμβάν εται με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου
χ ρόν ου αμέσως μετά την  κατάρτιση των
τελικών  πιν άκων  κατάταξης των  υποψ-
ηφίων  με απόφαση του αρμόδιου προς διορ-
ισμό οργάν ου.
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Αγορά εργασίας: Πιο ευέλικτη και υβριδική μετά την πανδημία

Η αύξηση της τηλεργασίας και η υιοθ-
έτηση της τετραήμερης εργασίας αποτε-
λούν επιλογές από επιχειρήσεις και στην
Ελλάδα

Το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει διε-
θνώς ένας διάλογος σχετικά με την εφα-
ρμογή νέων μοντέλων στην εργασία που
περιλαμβάνουν περισσότερη ευελιξία για
τους εργαζομένους, ακόμα και λιγότερες
ώρες εργασίας, χωρίς όμως περικοπή
αποδοχών. 

Μέσα σε αυτές τις αλλαγές, η αύξηση
της τηλεργασίας αλλά και η υιοθέτηση για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της
τετραήμερης εργασίας αποτελούν ήδη
επιλογές από επιχειρήσεις και στην
Ελλάδα, οι οποίες δεν αποκλείεται
σύντομα να βρουν και άλλους μιμητές
υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατ-
ηγείται η εργατική νομοθεσία. 

Το φετινό καλοκαίρι ήδη έχουν αποφ-
ασίσει πιλοτικά να υιοθετήσουν την τετρ-
αήμερη εργασία οι εταιρείες Grant
Thornton, Terracom και Choose, ενώ
και άλλες μεγάλες όπως τράπεζες αλλά
και μικρότερες εταιρείες που το αντι-
κείμενό τους το επιτρέπει εξετάζουν αυτή
την πιθανότητα.

Tι έδειξε η έρευνα

Η παγκόσμια έρευνα που είχε πραγ-
ματοποιηθεί πέρυσι από την ΕΥ «Work
Reimagined Employee Survey 2021»
έδειξε ότι εννέα στους δέκα εργαζομένο-
υς αναζητούσαν ευελιξία στην εργασία
τους, ενώ περισσότεροι από τους μισούς
(54%) εργαζομένους που συμμετείχαν
θα εξέταζαν το ενδεχόμενο να παραιτ-
ηθούν από τη δουλειά τους μετά την
πανδημία του Covid-19, εάν δεν εξασφ-
αλίσουν ένα επίπεδο ευελιξίας σχετικά με
το πού και πότε θα εργάζονται. Μάλιστα,
κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι θα ήθε-
λαν να εργάζονται από δύο έως τρεις
ημέρες εξ αποστάσεως μετά το πέρας της
πανδημίας, με το 33% να θέλει συνολικά
μια συντομότερη εργασιακή εβδομάδα.

Το θέμα αυτό είχε απασχολήσει και
τους συμμετέχοντες στο Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της
Ελβετίας, όπου οι ειδικοί συζήτησαν τα
οφέλη μιας τετραήμερης εβδομάδας
εργασίας, υπογραμμίζοντας πως η ευέ-
λικτη εργασία μπορεί να βοηθήσει στη
διατήρηση του ταλέντου και να οδηγήσει
σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Πολλές
μάλιστα χώρες έχουν θεσμοθετήσει την
τετραήμερη εργασία, ενώ σε άλλες εφα-
ρμόζεται ήδη πιλοτικά. Για παράδειγμα,

στη Βρετανία πάνω από 3.300 εργαζό-
μενοι σε 70 εταιρείες εργάζονται πιλοτικά
τετραήμερο χωρίς περικοπές στους μισθ-
ούς τους, υπό την προϋπόθεση να διατ-
ηρήσουν το 100% της παραγωγικότητάς
τους.

Είναι αποδεκτό ότι υβριδικά μοντέλα
εργασίας θα μπορούσαν να αποφέρουν
οφέλη σε πολλούς τομείς και σε όλους
τους εμπλεκομένους. Περισσότερο
ελεύθερο χρόνο, περιορισμό στα κόστη,
ιδιαίτερα μετά τις ραγδαίες ανατιμήσεις
στην ενέργεια και στο μεταφορικό
κόστος εξαιτίας των καυσίμων, λιγότερη
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ωστόσο
ακόμα οι επιχειρήσεις κινούνται συντηρη-
τικά στις όποιες αποφάσεις τους.

Tο ζητούμενο

Πάντως το βέβαιο είναι ότι η μεγαλύτε-
ρη ευελιξία στο ωράριο και οι επιλογές
αναφορικά με την έναρξη και τη λήξη
του αποτελούν ζητούμενο για τους εργα-
ζομένους, κάτι που δείχνει η έρευνα
που πραγματοποίησαν πρόσφατα η
Manpower Group και η Thrive, με θέμα
«Τι αναζητούν οι εργαζόμενοι: από την
επιβίωση στην ευημερία στον χώρο
εργασίας». Οπως προκύπτει, η παν-
δημία επανακαθόρισε τις ανάγκες αλλά 

και τις απαιτήσεις των εργαζομένων
μετακινώντας τις οικονομικές απολαβές
σε χαμηλότερη θέση σε σχέση με την
ανάγκη για περισσότερο προσωπικό
χρόνο εκτός δουλειάς. Είναι ενδεικτικό
ότι το 64% των εργαζομένων που
συμμετείχαν στην έρευνα επεσήμανε ότι
θα ήθελε να έχει τη δυνατότητα σε τετρα-
ήμερη εβδομαδιαία εργασία, ενώ το 35%
ότι θα ήθελε να επιλέγει πού θα εργάζε-
ται (χώρος εργασίας ή σπίτι) με βάση τις
καθημερινές ανάγκες. Ωστόσο, παρά τα
θετικά στοιχεία που φέρνουν τα υβριδικά
μοντέλα εργασίας, το μοντέλο της τετρα-
ήμερης εργασίας έχει ακόμα πολύ δρόμο
μέχρι να υιοθετηθεί καθολικά, αφού,
σύμφωνα με έρευνα της Adecco, η πλει-
ονότητα των επιχειρήσεων διστάζει
ακόμα να εφαρμόσει πλήρως το καθε-
στώς τετραήμερης εργασίας εξαιτίας του
υψηλού κόστους μετάβασης σε ένα τέτοιο
μοντέλο, του θέματος της αύξησης ή μη
της παραγωγικότητας αλλά και της ανάγ-
κης επαναξιολόγησης των προτεραιοτή-
των από την πλευρά τους.

Τ α νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία, η ανάπτυξη της τηλεργασίας, η αύξηση του ενεργεια-
κού κόστους, με ό,τι αυτό σημαίνει για επιχειρήσεις, εργαζομένους αλλά και το κράτος, θέτουν σε νέα
βάση τη συζήτηση για το πώς τελικά θα διαμορφωθεί το εργασιακό περιβάλλον στο μέλλον και το πώς

βλέπουν εργαζόμενοι και εργοδότες τις αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει να γίνονται.

Σ
τεγαστικό πρόγραμμα ύψους
1,5 δισ. ευρώ, με έμφαση στα
νέα ζευγάρια, θα ανα-

κοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της
ΔΕΘ. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το
φθινόπωρο και θα προβλέπει τη
χορήγηση άτοκων δανείων για την
αγορά ή την επισκευή πρώτης
κατοικίας και την επιδότηση ενοικίου
σε ευρύτερες ομάδες πολιτών – κι
όχι μόνο σε όσους λαμβάνουν το
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα -, με
έμφαση στα νέα ζευγάρια. Στη
συνέχεια θα επιδιωχθεί η δημιο-
υργία μιας δεξαμενής ακινήτων τα
οποία θα μπορούσαν να παραχωρ-
ηθούν σε νέους εργαζομένους και
ανέργους με χαμηλό ενοίκιο, ώστε
σταδιακά σε βάθος ετών να αποκτή-
σουν δικό τους ακίνητο (rent to own).

Επισημαίνεται ότι σήμερα η ΔΥΠΑ
(πρώην ΟΑΕΔ) έχει στη διάθεσή της
170 ακίνητα, τα περισσότερα από τα
οποία χρήζουν ανακαίνισης για την
αξιοποίησή τους. Επιδίωξη της
διοίκησης της ΔΥΠΑ είναι να
προχωρήσει σε ανέγερση κοινω-
νικών κατοικιών, σε ανακατασκευή ή
ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων
για χρήση κοινωνικής κατοικίας και
σε μεταβίβαση ακινήτων με το
σύστημα της αντιπαροχής ή της
εκμίσθωσης.

Στόχος του προγράμματος είναι να
αποκτήσουν φθηνή στέγη οι νέοι
εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών,

είτε είναι δηλαδή μισθωτοί είτε
ελεύθεροι επαγγελματίες, και θα
βασιστεί κατά ένα μέρος σε επιδο-
τούμενα προγράμματα του παλιού
ΟΕΚ που είχαν απήχηση (π.χ.
δάνειο για αγορά με επιδοτούμενο
επιτόκιο), ενώ η κεντρική φιλοσοφία
θα είναι παρόμοια με τα στεγαστικά
προγράμματα άλλων ευρωπαϊκών
κρατών (Ισπανία, Πορτογαλία κ.ά.),
όπου τα νέα ζευγάρια έχουν πολλές
εναλλακτικές επιλογές για την
απόκτηση στέγης με ευνοϊκούς
όρους.

Οι βασικές επιλογές
Σύμφωνα με το στεγαστικό πρόγρ-

αμμα της κυβέρνησης, οι βασικές
επιλογές που εξετάζονται για την
απόκτηση φθηνής στέγης από νέα
ζευγάρια είναι:

Επιδότηση επιτοκίου για δάνειο
αγοράς πρώτης κατοικίας.

Επιδότηση επιτοκίου για επισκευή
πρώτης κατοικίας.

Επιδότηση ενοικίου με εισοδηματι-
κά και κοινωνικά κριτήρια. Εξετάζε-
ται να αφορά και σπίτια φοιτητών.

Μακροχρόνια μίσθωση και αγορά
σπιτιού στη συνέχεια, με έκπτωση
τιμής ίσης με τα καταβαλλόμενα
ενοίκια (rent to own).

Ανέγερση οικιστικών συγκροτημά-
των με σύμπραξη ΟΑΕΔ – ιδιωτών
και διαμοιρασμό των σπιτιών στη
συνέχεια κατά 50% στους ιδιώτες για
πώληση και 50% στον ΟΑΕΔ για
εκχώρηση σε νέα ζευγάρια.

Οι όροι επιδότησης και ενίσχυσης
θα είναι πιο ευνοϊκοί όταν εργάζον-
ται και οι δύο, καθώς το υπουργείο
επιδιώκει να ενθαρρύνει και να επι-
βραβεύσει την απασχόληση, ενώ
για ειδικές κατηγορίες (ζευγάρι με
έναν εργαζόμενο ή κανέναν
εργαζόμενο) θα ληφθεί μέριμνα
ακόμη και για απευθείας οικονομική
επιδότηση για την κάλυψη στεγα-
στικών αναγκών.

Κλιμακούμενη επιδότηση
Οι ενισχύσεις – επιδοτήσεις θα

καταβάλλονται με εισοδηματικά –
κοινωνικά κριτήρια και εξετάζεται
να είναι κλιμακούμενες, δηλαδή
υψηλή επιδότηση για χαμηλό εισόδ-
ημα και μειούμενη σταδιακά όσο
υψηλότερο είναι το εισόδημα των
ζευγαριών. Για παράδειγμα, ζευ-
γάρι με ετήσιο εισόδημα 12.000
ευρώ και τέκνα μπορεί και να επι-
δοτείται ως και 50% αν μένει στο
νοίκι, ενώ με εισόδημα 17.000 ευρώ
η επιδότηση θα είναι χαμηλότερη.
Σημειώνεται πως η επιδότηση

ενοικίου που καταβάλλεται σήμερα
από τον ΟΠΕΚΑ και φτάνει στα 210
ευρώ καλύπτει όσους έχουν εισόδ-
ημα ως 7.000 ευρώ, το οποίο προσα-
υξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε
επιπλέον μέλος και μέχρι τα 21.000
ευρώ. Για το στεγαστικό πρόγραμ-
μα που σχεδιάζεται θα ενισχύονται
και ζευγάρια με παρόμοια ή και
μεγαλύτερα εισοδήματα.

Επιδότηση επιτοκίου. Ο πρώην
ΟΕΚ επιδοτούσε το επιτόκιο των στε-
γαστικών δανείων που χορηγούν οι
τράπεζες σε δικαιούχους του,
παράλληλα και πέραν της επιδότ-
ησης του Δημοσίου. Τα δάνεια είναι
15ετούς διάρκειας, η επιδότηση του
Δημοσίου χορηγείται για τα 7½ χρό-
νια και του ΟΕΚ για τα 9 πρώτα χρό-
νια.

Επισκευή ή αποπεράτωση. Ο
πρώην ΟΕΚ χορηγούσε άτοκα
δάνεια από κεφάλαιά του για απο-
περάτωση υπάρχουσας κατοικίας.
Το ποσό ήταν 25.000 ευρώ για εγγά-
μους και αγάμους και προσαυξάνε-
ται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προ-
στατευόμενο παιδί. Τα δάνεια απο-
περάτωσης υπάρχουσας κατοικίας
εξοφλούνται σε 15 χρόνια σε άτοκες
εξαμηνιαίες δόσεις. Παρέχεται
περίοδος χάριτος ενός έτους, η
οποία θα αρχίζει από την ημερομ-
ηνία υπογραφής της δανειακής
σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν

εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση, ο
δικαιούχος πληρώνει τον νόμιμο
τόκο υπερημερίας.

Rent to own. Πρόκειται για μια
συμφωνία ενοικίασης, στην οποία
νοικιάζεις ένα σπίτι για ορισμένο
χρονικό διάστημα, με δυνατότητα
αγοράς πριν από τη λήξη της μίσθω-
σης. Οι συμφωνίες ενοικίασης απο-
τελούνται από δύο μέρη: το πρώτο
μέρος θα αφορά την τυπική σύμβα-
ση μίσθωσης και το δεύτερο την
αγορά του ακινήτου.

Η συμφωνία ενοικίασης είναι μια
συμφωνία στην οποία δεσμεύεται ο
δικαιούχος να νοικιάσει ένα ακίνητο
για μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, με την επιλογή να το αγο-
ράσει πριν τελειώσει η μίσθωση. Οι
συμφωνίες ενοικίασης περιλαμβά-
νουν μια τυπική σύμβαση μίσθωσης
και επίσης μια επιλογή αγοράς του
ακινήτου σε μεταγενέστερο χρόνο.
Τα συμφωνητικά ενοικίασης θα
προσδιορίζουν πότε και πώς καθο-
ρίζεται η τιμή αγοράς του σπιτιού. Ο
δικαιούχος θα πληρώνει ενοίκιο καθ’
όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Μάλι-
στα, ένα μέρος του ενοικίου πληρω-
μής θα εφαρμόζεται στην τελική τιμή
αγοράς. Για παράδειγμα, εάν
πληρώνει 500 ευρώ σε ενοίκιο κάθε
μήνα για τρία χρόνια και το 25%
αυτού πιστώνεται για την αγορά, θα
κερδίσει 4.500 ευρώ από το ενοίκιο
που θα πιστωθούν στην αγορά.

Πρώτη κατοικία: Άτοκα δάνεια για πρώτη κατοικία σε νέα ζευγάρια και ανέργους
Στεγαστικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ, με έμφαση στα νέα ζευγάρια, θα ανακοινώσει 
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Ακολουθεί το πρόγραμμα της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης: για  τον  μήν α Σεπτέμβριο

Σεπτέμβριος
Μυστήριο 22 | Στάχ υα πέφτουν  σε

τσιμεν τέν ια δάπεδα – Κωστής Βελών ης
#Εικαστικά
ΜΥΣΤΗΡΙΟ-22, Στάχ υα πέφτουν  σε

τσιμεν τέν ια δάπεδα, Κωστής Βελών ης,
953×1024

Από τις 28 Αυγούστου έως τις 23
Οκτωβρίου, η 2023 Ελευσίς σε συν ερ-
γασία με το Φεστιβάλ Αισχ ύλεια φιλοξε-
ν εί στο Αν οιχ τό Θέατρο Παλαιού Ελαιο-
υργείου την  in situ γλυπτική εγκατάστα-
ση του εικαστικού Κωστή Βελών η, που
αν τλεί έμπν ευση από τη μυθολογική και
ιστορική παράδοση της Ελευσίν ας.

Μυστήριο 52 | My stikit Ελευσίν α –
Εκπαιδευτική Βαλίτσα

#Εκπαίδευση
Αρχ ές Σεπτεμβρίου ξεκιν ά η δράση

Μυστήριο 52 | My stikit Ελευσίν α –
Εκπαιδευτική Βαλίτσα στα σχ ολεία της
Ελευσίν ας. Πρόκειται για μια πρωτοβου-
λία της ομάδαςVery  Young
Contemporary  Art, με τη μορφή εν ός
ολοκληρωμέν ου Dο It Yourself  –  kit
δράσης και εξερεύν ησης, που εφοδιάζει
τους μαθητές με τον  απαραίτητο εξοπλι-
σμό για έρευν α, περιδιάβαση, επιτόπια
παρατήρηση και καταγραφή μέσα και
έξω από το σχ ολικό περιβάλλον , με
σκοπό τη θέαση της καθημεριν ής ζωής
ως μια ευκαιρία καλλιτεχ ν ικής πράξης.

Άξια αν αφοράς είν αι και η υποστήριξη
της 2023 Ελευσίς στην  Έν ωση Προφο-
ρικής Ιστορίας, που διοργαν ών ει στην
Ελευσίν α στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου το
εργαστηριακό σεμιν άριο «Η προφορική
Ιστορία στα Μουσεία». Οι συμμετέχ ον -
τες θα έχ ουν  την  ευκαιρία ν α προσεγ-
γίσουν  τις προκλήσεις που
προκύπτουν  κατά τις διαδικασίες αξιο-

ποίησης προφορικών  μαρτυριών  σε
μουσειακούς και ευρύτερα εκθεσιακούς
χ ώρους.

Μυστήριο 50 | EcoCulture Festiv al
#Φεστιβάλ # Περιβάλλον
Το πρώτο Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού

στην  Ελευσίν α, έρχ εται το διήμερο 24
και 25 Σεπτεμβρίου. Αν τλών τας τη
θεματική του από το περιβάλλον , την
οικολογία και τη βιωσιμότητα, ο πρότ-
υπος αυτός θεσμός και μια από τις βασι-
κές δράσεις παρακαταθήκης του προ-
γράμματος της 2023 Ελευσίς, συν δυάζει
τον  διεπιστημον ικό διάλογο με τον
αρχ ιτεκτον ικό σχ εδιασμό και τις
τέχ ν ες, εν ώ παράλληλα εν εργοποιεί το
πρώην  κάμπιν γκ ΟΑΣΙΣ σε μια γιορτή
για το περιβάλλον  αν οιχ τή σε όλες τις
ηλικίες.

Στο πλαίσιο της πρώτης έκδοσης θα
λάβει χ ώρα και το ΕcocultureDialogues,
μια σειρά ποικίλων  και δράσεων  και
συζητήσεων  για τη βιώσιμη καιν οτομία

αλλά και την  αγροδιατροφή, καθώς και
το Μυστήριο 41 | Design Campus, έν α
συμμετοχ ικό εργαστήριο διερεύν ησης
των  περιβαλλον τικών  προκλήσεων  της
πόλης με στόχ ο τον  σχ εδιασμό παρεμ-

βάσεων  και στρατηγικών  στην  κατεύθυ-
ν ση της βιώσιμης αστικής αν άπλασης.

Τέλος, οι μικροί μας φίλοι θα μπορούν
ν α παρακολουθήσουν  το Μυστήριο 46 |
Αρθρωτοί Κήποι, έν α εργαστήριο κηπο-
τεχ ν ίας για παιδιά 7 έως 12 ετών , που
συν δυάζει την  καλλιέργεια με τις ν έες
τεχ ν ολογίες.

Μυστήριο 38 | Μουσική των  σπιτιών
#Σύν θετη Δράση Τέχ ν ης
Παράλληλα το διήμερο 24 και 25

Σεπτεμβρίου και υπό τη σκην οθετική
επιμέλεια της Γεωργίας Μαυραγάν η, το
κοιν ό καλείται ν α συμμετέχ ει σε επιτό-
πιες διαδρομές μέσα στους Συν οικι-
σμούς της πόλης ακούγον τας επιλεγμέ-
ν ες μουσικές που διαχ έον ται στον
δημόσιο χ ώρο μέσα από τις πόρτες και
τα παράθυρα των  σπιτιών .

Μυστήριο 49 | Συμπόσια
#Γαστρον ομία
Το πρόγραμμα πλαισιών εται και από

μια δράση για τις γαστρον ομικές παρ-
αδόσεις του τόπου με τη συμμετοχ ή
εθν οτοπικών  Συλλόγων  της Ελευσίν ας.

Μυστηρίου 5 | Λόγια των  Τοίχ ων  – Η
πόλη ως αν άγν ωσμα

#Σύν θετη Δράση Τέχ ν ης
Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η τρίτη έκδοσή

του, αν τλεί τη θεματική της από τη
Μικρασιατική καταστροφή. Μια δράση
που περιλαμβά-
ν ει μια σειρά
π ρ ο β ο λ ώ ν
σύν τομων  κειμέ-
ν ων , ποιημάτων
και φράσεων
μεσαίας και
μικρής κλίμακας,
που μετατρέ-
πουν  για λίγες
ώρες τους τοίχ ο-
υς της πόλης σε
σελίδες βιβλίου.

Μυστήριο 8 | Με
το βλέμμα στην
Ιαπων ία

# Α ν ο ι χ τ ή
Πρόσκληση

Μία δράση της
2023 Ελευσίς σε
συν εργασία με
τον  οργαν ισμό
EU Japan Fest,
υπό την  καλλι-
τεχ ν ική επιμέλεια
της Mikiko Kikuta,
που αφορά στην
κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ή
φιλοξεν ία εν ός
Έλλην α φωτογρά-
φου στην  Οσάκα

και στη συν έχ εια, στην  Ελευσίν α, και
την  παρουσίαση των  πρωτότυπων
φωτογραφιών  – καρπών  των  παραπά-
ν ω φιλοξεν ιών , 

που θα εκδοθούν  και θα εκτεθούν
στην  Ελευσίν α.

Ο φωτογράφος θα επιλεγεί από την
Kikuta μετά από αν οιχ τή πρόσκληση
συμμετοχ ής για επαγγελματίες εικαστι-
κούς φωτογράφους, που θα αν ακοιν ωθ-
εί από την  2023 Ελευσίς τον  Σεπτέμβρ-
ιο του 2022.

Μυστήριο 7 | Ελεύθερο Παν επιστήμιο
– IN SITU

#Εκπαίδευση

Στη θέσπιση και λειτουργία  του
Μυστηρίου 7 | Ελεύθερο Παν επιστήμιο
– IN SITU προχ ωρά η 2023 Ελευσίς σε
συν εργασία με το Παν επιστήμιο
Πατρών , το ΕΚΠΑ και το ΠΑΔΑ. Το
πρόγραμμα του ν έου φορέα, που θα
απευθύν εται κυρίως στους κατοίκους
της Ελευσίν ας και των  γύρω περιοχ ών ,
έχ ει ως στόχ ο την  καλλιέργεια της ελεύθ-
ερης σκέψης και την  παροχ ή υψηλού
επιπέδου επιστημον ικής γν ώσης σε
πολυπληθές και διαφορετικό ηλικιακά,
κοιν ων ικά και μορφωτικά κοιν ό.

Τον  Σεπτέμβριο και τον  Νοέμβριο
πρόκειται ν α πραγματοποιηθούν  οι δυο
πρώτες ημερίδες παρουσίασής του, εν ώ
τα σεμιν άρια θα πραγματοποιούν ται
στο Εργατοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευ-
σίν ας (ΕΚΕΔΑ) από τον  Απρίλιο έως
τον  Νοέμβριο 2023.

Μυστήριο 13 | E – ΦΥΓΑ Μικρασία
#Θέατρο
Έν α θεατρικό χ ρον ικό για τις εξαν αγ-

κασμέν ες μετεγκαταστάσεις και την
προσφυγιά που σφράγισε την  Ελευσίν α
από τις αρχ ές του 20ου αιών α μέχ ρι και
σήμερα, επιστρέφει στους συν οικι-
σμούς της πόλης: το Μυστήριο 13 | E –
ΦΥΓΑ Μικρασία, σε σκην οθεσία Γιολάν -
τας Μαρκοπούλου, πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της εν ότητας Ref uGe, από
τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 9 Οκτωβρίου.
Πόν τιοι και Μικρασιάτες άλλαξαν  τη ζωή
της Ελευσίν ας και δίν ουν  τη θέση τους
στους σημεριν ούς πρόσφυγες που
παλεύουν  με τη σειρά τους ν α βρουν  τη
θέση τους στον  κόσμο και την  περιοχ ή.
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σύνθετες δράσεις τέχνης, γαστρονομία, μουσική και περιβάλλον 

Μ παίνοντας στη τελική ευθεία για να υποδεχτεί τη χρονιά του τίτλου της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, η 2023 Ελευσίνα παρου-

σιάζει το φθινόπωρο του 2022 ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων και
εκδηλώσεων, που περιλαμβάνει Εικαστικές εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις,
εκπαιδευτικές δράσεις, προγράμματα κατάρτισης, φεστιβάλ, σύνθετες δρά-
σεις τέχνης και ανοιχτές προσκλήσεις σε πρωτότυπα προγράμματα.

Δράσεις παρακαταθήκης όπως το πρώτο Φεστιβάλ Οικοπολιτισμού της
ευρύτερης περιοχής στο εγκαταλελειμμένο πρώην κάμπινγκ Όαση, και η 3η
έκδοση του συνεδρίου για την Πολιτιστική Βιομηχανία, Πολιτισμός
2030,καθώς και πρωτότυπες εκδηλώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να δοθεί στις στρατηγικές συνερ-
γασίες της 2023 Ελευσίς όπως η πλέον σταθερή 

και σημαντική συνεργασία με το Φεστιβάλ Αισχύλεια για τη
διοργάνωση της εικαστικής έκθεσης του Κωστή Βελώνη,
«Στάχυα πέφτουν σε τσιμεντένια δάπεδα» (28.08 - 23.10, 

Παλ. Ελαιουργείο). Στις νέες συνεργασίες συγκαταλέγονται 
αυτή με το Μουσείο Μπενάκη για την έκθεση 

– ύμνο στην πόλη της Ελευσίνας με τίτλο 
«Ελευσίνα – Ωμό Μουσείο» σε επιμέλεια της 

Ερατώς Κουτσουδάκη (13.10 - 27.11, Μουσείο Μπενάκη
οδός Πειραιώς), καθώς και αυτή με το Πανεπιστήμιο

Πατρών, 
το ΕΚΠΑ και το ΠΑΔΑ για την ίδρυση 

του «Ελεύθερου Πανεπιστήμιου - IN SITU» με επίκεντρο 
το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Από το πρόγραμμα δεν λείπουν και εκπαιδευτικές
δράσεις για παιδιά όπως το «Mystikit Ελευσίνα

- Εκπαιδευτική Βαλίτσα» που θα ταξιδέψει σε σχολεία σε
όλη την Ελλάδα, όπως και το εργαστήριο κηποτεχνίας 

για παιδιά 7 έως 12 ετών, «Αρθρωτοί Κήποι» (24&25.09),
που συνδυάζει την καλλιέργεια με τις νέες τεχνολογίες.
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Στο Μητρώο της ΓΓΑ και 
με τη βούλα
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Η δουλειά διαφάν ειας που γίν εται

εδώ και μερικούς μήν ες από τη
διοίκηση της ομάδας μας φέρν ει και τα
αν άλογα αποτελέσματα. Ο Αχ αρν αϊκός
μας βρίσκεται και με τη… βούλα στο
Μητρώο, όπως έγιν ε και επίσημα εδώ
και μερικές ώρες.

Η Γεν ική Γραμματεία Αθλητισμού
εν έκριν ε την  πλήρη από κάθε πλευρά
και άποψη αίτηση της ομάδας μας που
κατατέθηκε με όλα τα έγγραφα που
απαιτούν ταν  και ήταν  δεκάδες, αν ά-
βον τας το “πράσιν ο φως’ και εγγράφ-
ον τας το σωματείο μας στο Μητρώο. 

Μία δύσκολη και επίπον η διαδικασία
που στέφθηκε με επιτυχ ία εις πέρας. 

Χάρη στην  τεράστια εμπειρία του
έγκριτου ν ομικού, Χάρη Γρηγορίου
που… έδωσε ξαν ά τα φώτα του στο
σωματείο, δείχ ν ον τας για μία ακόμη
φορά την  πρόθεση του ν α βοηθήσει
τον  Αχ αρν αϊκό.  

Η ομάδα μας δείχ ν ει το δρόμο και
στους υπόλοιπους…

Το πρώτο της φιλικό δίνει η
ομάδα μας την Τετάρτη 10

Αυγούστου στις 19.00 στο γήπεδο
Αχαρνών.

Καλούμε τον  κόσμο ν α βρεθεί στο
πλευρο του Αχ αρν αϊκού από τον
πρώτο αγών α στηρίζον τας με αυτό τον
τρόπο την  ομάδα μας.

Xρήσιμα συμπεράσματα με Παναθηναικό ο Δημήτρης Καλύκας

Το φιλικό προετοιμασίας του Βύζαντα με την Κ19 του Παναθηναϊκού δεν
ανέδειξε νικητή αφού το σγύριγμα του διαιτητή Αντι Χαμπιλάι βρήκε τις δύο
ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα.Ο προπονητής Δημήτρης Καλύκας έβγαλε

τα συμπεράσματα για την πορεία του 2ου φιλικού προετοιμασίας και το
βαθμό προσαρμογής των νέων αποκτημάτων της ομάδας.

Έλειπαν: Κωνσταντίνου, Χατζημελετιάδης, Ζέρβας, Πεκίνι, Σταμέλος.
Αξίζει να σημειωθεί στο φιλικό αγωνίστηκαν 6 παίκτες που έχουν επαγγε-

λματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ενώ εξαιτίας της ζέστης οι δύο ομά-
δες αποφάσισαν να παίξουν δύο 35λεπτά.

AΝ.ΤΣ.
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Ελεύθερος ο Κώστας Τζαφεράκος

Ο 28 χρονος αριστερό μπάκ στόπερ Κώστας
Τζαφεράκος έμεινε ελεύθερος και αναζητά τη νέα
του ποδοσφαιρική στέγη.

Εχει αγωνιστεί στον Πανελευσινιακό, Ηρακλή
Ελευσίνας, Αστέρα Μαγούλας, Ατταλος Νέας Περά-
μου, Μανδραικός, Αιγάλεω, ΠΑΟΚ Μάνδρας,
Μεγαρικός.

ΑΝ.ΤΣ.

Μεγάλη επιτυχία
για τον 

σύλλογο του
Μανδραικού ΑΟ

Από την επόμενη χρο-
νιά στο προπονητικό
επιτελείο μας, στο
Τμήμα Cheerleading,
θα είναι η κα Μιάρμπα Ίμπρο. Αν και νεαρότατη,
το βιογραφικό της ήδη είναι εντυπωσιακό.

Μαζορέτες, Μοντέρνος Χορός, Χορευτικό Χιπ
ΧοπΕπαγγελματικό πτυχίο χορού
ISTDΕπαγγελματικό πτυχίο χορού
BRONZEΧορεύτρια στην Εθνική Ελλάδας, ΑΓΟΠ
ΜΥΡΤΑΛΗΠροπονήτρια σε Σχολή Χορού,
Δημοτικά, Γυμνάσια.Εκπροσώπησε την Ελλάδα
στην Πράγα 6 Πανελλήνιοι Αγώνες, με 1ες και
2ες θέσεις.

Μαζορέτα στο μπάσκετ του Ατρόμητου Περιστε-
ρίουΣυμμετείχε σε 2 Πανευρωπαϊκούς
ΑγώνεςΕίμαστε πολύ χαρούμενοι που θα την
έχουμε μαζί μας! Προχωράμε με μεγάλα όνειρα
για τα παιδιά μας και τον Μανδραϊκό μας.

Ξεκινάμε τον Σεπτέμβρη. Θα υπάρξουν αναλ-
υτικές ανακοινώσεις για εγγραφές, ώρες, κλπ

Λευκή ισοπαλία στα Μέγαρα
Το φιλικό προετοιμασίας του Βύζαντα με την

Κ19 του Παναθηναϊκού δεν ανέδειξε νικητή αφού
το σγύριγμα του διαιτητή Αντι Χαμπιλάι βρήκε τις
δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα.Ο προπον-
ητής Δημήτρης Καλύκας έβγαλε τα συμπεράσματα
για την πορεία του 2ου φιλικού προετοιμασίας και
το βαθμό προσαρμογής των νέων αποκτημάτων
της ομάδας.

Έλειπαν: Κωνσταντίνου, Χατζημελετιάδης, Ζέρ-
βας, Πεκίνι, Σταμέλος.

Αξίζει να σημειωθεί στο φιλικό αγωνίστηκαν 6
παίκτες που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο με
τον Παναθηναϊκό, ενώ εξαιτίας της ζέστης οι δύο
ομάδες αποφάσισαν να παίξουν δύο 35λεπτά.

AΝ.ΤΣ.

Επέστρεψε ο Αγγελος Μαρμούτας
στον ΑΟ Ζωφριάς

Ο 19 χρονος μεσοεπιθετικός Αγγελος Μαρμούτας…
μετά το πέρασμά του από την Γ΄Εθνική με τον
Πανελευσινιακό επιστρέφει στον Αθλητικό Όμιλο
Ζωφριάς!

Ο Άγγελος, που στο παρελθόν έχει φορέσει και τη
φανέλα του Αχαρναϊκού, έρχεται για να προσ-
δώσει περαιτέρω δυναμική στο κέντρο και την
επίθεση του Α.Ο. Ζωφριάς εν όψει των υποχρ-
εώσεών μας σε Κύπελλο και Α’ ΕΠΣΔΑ. Άγγελε,
καλώς επέστρεψες, σου ευχόμαστε υγεία, τύχη και
πολλές αγωνιστικές και προσωπικές επιτυχίες.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: 
Τα υπόλοιπα φιλικά
προετοιμασίας…
Τα υπόλοιπα φιλικά προετοιμασίας που θα
δώσει η ομάδα του Βύζαντα Μεγάρων.

12/8/2022: Ασπρόπυργος – Βύζας
20/8/2022: Βύζας – Ολυμπιακός U19
24/8/2022: Βύζας – Εθνικός
27/8/2022: Βύζας – Αιολικός
31/8/2022: Α.Ε. Χαλανδρίου – Βύζας
3/9/2022: Πέλοπας Κιάτου – Βύζας
7/9/2022: Βύζας – Σκορπιός Φυλής

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΓΩΝΩΝ:
18:00
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ

Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα

και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :

6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ -
ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ - ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ -

ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6989748621 (ΝΙΚΟΣ)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου

Lagios Parts αναζητά κοπέλα
υπάλληλο γραφείου για την περιοχή του

Ασπροπύργου
Επικοινωνία στο  6951959360

lagiosparts@gmail.com

Πωλείται Οικόπεδο 350 τ.μ.
(20μ. Πρόσοψη x 17,5 μ. Βάθος) 

στην οδό Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα
Τιμή 150.000 ευρώ

Τηλ. 6973221912 & 6977650730                            
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Τ
ο 1ο Φεστιβάλ
Κιν ηματογράφου
Περιφέρειας Αττι-

κής “Σιν έ-Θέογν ις” είν αι
γεγον ός και διοργαν ών ε-
ται στον  παλιό Σιδηρο-
δρομικό Σταθμό των
Μεγάρων  στις 28-30
Αυγούστου 2022, από
την  Περιφέρεια Αττικής
και τον  Πολιτιστικό
Σύλλογο Μεγάρων  «Ο
Θέογν ις».

Με ταιν ίες που
αν τέχ ουν  στο χ ρόν ο
όσο και με βραδιά αφιερ-
ωμέν η σε ν έους δημιο-
υργούς, η πρώτη αυτή
διοργάν ωση σκοπεύει
ν α γίν ει έν ας θεσμός
στην  καρδιά της πόλης,
στην  καρδιά του καλο-
καιριού.

Η φιλοσοφία του
φεστιβάλ  “Σιν έ-Θέογν ις”
είν αι ο αν οιχ τός πολιτι-

σμός για όλους: η αξιο-
ποίηση των  δημόσιων
χ ώρων  στην  πόλη των
Μεγάρων  προς όφελος
του πολιτισμού και όλων
των  πολιτών .

Η ιδέα της διοργάν ω-
σης εν ός φεστιβάλ θερι-
ν ού κιν ηματογράφου -
στο ύφος του open air
cinema- στο κέν τρο των
Μεγάρων  αν ήκει και
οργαν ώθηκε από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο
Μεγάρων  «Ο Θέογν ις»
και υλοποιείται με
χ ρηματοδότηση της
Περιφέρειας Αττικής,
καθώς εν τάχ θηκε στο
πρόγραμμα εκδηλώσεων
της Περιφέρειας στην
Δυτική Αττική.

Οι ταιν ίες στην  πρώτη
διοργάν ωση του «Σιν έ-
Θέογν ις» επιλέχ θηκαν
ώστε ν α αποτελούν  κλα-
σικές επιλογές, αλλά και
για ν α καλύψουν  τις
προτιμήσεις του μεγάλου
κοιν ού στην  πόλη.
Επιπλέον , μια βραδιά
από τις 3 του φεστιβάλ
αφιερών εται σε ν έους
δημιουργούς, με σκοπό
ν α προβληθούν  κιν ημα-
τογραφικά ν έων  Ελλή-
ν ων  δημιουργών  με
ορίζον τα ν α αποκτήσει
η διοργάν ωση τον  χ αρ-

ακτήρα του 

φεστιβάλ, αν οιχ τού σε
ν έες ιδέες και καλλι-
τεχ ν ικές τάσεις.

Το 1ο Φεστιβάλ Κιν -
ηματογράφου Περιφέρει-
ας Αττικής “Σιν έ-Θέογ-
ν ις” έρχ εται ν α αλλάξει
το κλίμα στο κέν τρο των
Μεγάρων  με τρεις βραδι-
ές open air cinema, με
το παρακάτω πρόγραμ-
μα:

Πρόγραμμα προ-
βολών

Κυριακή 28
Αυγούστου : 

"Καζαμπλάνκα"
Δευτέρα 29

Αυγούστου: 
Βραδιά Νέου Δημιο-

υργού με προβολή της
ταινίας «Σελήνη, 66
Ερωτήσεις

Τρίτη 30 Αυγούστου: 
"Θεέ μου τι σου

κάναμε"
ώρα έναρξης προ-

βολών : 9.00 μ.μ.
είσοδος ελεύθερη
με την υποστήριξη

της Περιφέρειας Αττι-
κής

Σας περιμένουμε!

1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Περιφέρειας
Αττικής “Σινέ-Θέογνις” 

Στον παλιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Μεγάρων στις 28-30 Αυγούστου

Πρόβλεψη για το Σαββατοκύριακο του
Δεκαπενταύγουστου

Σάκης Αρναούτογλου: Με καλό καιρό και χωρίς καύσωνα θα πάμε μέχρι και
τις 14 Αυγούστου, σύμφωνα με τη νέα ανάρτηση του μετεωρολόγου, Σάκη
Αρναούτογλου στο Facebook. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε λογικά για
την εποχή επίπεδα για το επόμενο 10ήμερο.

Όπως θα δείτε η μέση θερμοκρασία για τα πεδινά θα είναι στους 34 με 35
βαθμούς Κελσίου, για τις κλειστές περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, στα
δυστικά πεδινά, αλλά και στο κέντρο των μεγάλων πόλεων η θερμοκρασία
θα φτάσει έως τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Από την άλλη στα ορεινά, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη η θερμοκρ-
ασία θα είναι χαμηλότερη έως και 5 βαθμούς.

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Αυγούστου η μέση θερμοκρασία θα
είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου.
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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

ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΒΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
Προϋπηρεσία 1-3 έτη σε βιομηχανικό
περιβάλλον
Απόφοιτοι ΣΕΛΕΤΕ, ΙΕΚ, ΤΕΕ, ΤΕΙ
Ηλεκτρολογίας με γνώσεις κλασικής
ηλεκτρολογίας, αυτοματισμοί, PLC
Επιθυμητά κάτοχοι άδειας ηλεκτρολό-
γου
Επιθυμητή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση χρήσης Η/Υ (M/S OFFICE,
ηλεκτρονική αλληλογραφία)
Αναπτυγμένες οργανωτικές και συντο-
νιστικές ικανότητες
Διάθεση για συνεχή μάθηση και άρι-
στες ικανότητες επικοινωνίας και συνε-
ργασίας
Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βαρ-
διών

ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Παρακολούθηση αυτοματοποιημένων
λειτουργιών μονάδας παραγωγής
(PLC)
Έλεγχος οργάνων και ρυθμού παρα-
γωγής
Καταγραφή συμβάντων και αντιμετώπι-
σης ζημιών
Καταχώρηση δεδομένων
Η θέση προσφέρει  δυναμικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας,
δυνατότητες εξέλιξης και συνεχή εκ-
παίδευση.
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης ΧΒΠ,
στο email: dida@iokal.com
ή στον αριθμό fax: 210 55 52 396

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία ανθρακικού ασβεστίου, επιθυμεί την
κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας για τις εγκατα-
στάσεις της στη Μάνδρα Αττικής:

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
ΖΖηηττοούύννττααιι  ππωωλλήήττρριιεεςς  

σσεε  ααρρττοοζζααχχααρροοππλλαασσττεείίοο  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

γγιιαα  ππλλήήρρηη  ααππαασσχχόόλληησσηη..  
ΗΗ  ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  θθαα  ήήτταανν

εεππιιθθυυμμηηττήή..    
ΕΕππιικκοοιιννωωννιιαακκέέςς  δδεεξξιιόόττηηττεεςς

--ΟΟμμααδδιικκόόττηητταα  --  ΕΕυυεελλιιξξίίαα  ωωρρααρρίίοουυ
ΠΠααρρέέχχεεττααιι  ππλλήήρρηηςς  αασσφφάάλλιισσηη..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::
66993377442277110077  ΚΚαα  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα..

ΩΩρράάρριιοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  
0066::0000--1188::0000..

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής

οχημάτων σε 
υγραεριοκίνητα με έδρα την

Μαγούλα Αττικής.
6949227491  

ΚΑΙ  6934551633
email  n.fotiadis@sime.gr



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

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσό-
ψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτό-
νομη θέρμανση με ατομι-
κή εγκατάσταση, μέσο θ-
έρμανσης: πετρέλαιο, τζά-
κι, πάρκιν πιλοτής, κο-
υφώματα αλουμινίου,
χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικι-
στική, δάπεδα: μάρμαρο,
πολύ καλή κατοικία με δύο

μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθι-
στικό και τζάκι και μεγάλο
κήπο, τιμή 480€, συζητή-
σιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON, 2105541126,
09:00-20:00

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 κατά-
σταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κα-
τασκευή '80, μπάνιο, 2 wc,
θέρμανση: αυτόνομη θέρ-
μανση με κεντρική εγκατά-
σταση, 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, κατασ-
κευή '79, 2 μπάνια, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'20, τιμή 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 ανακαινισμένη
μονοκατοικία 144 τ.μ., 2
επίπεδα, 1ου, διαμπερής,
προσόψεως, 3 υ/δ, 2
μπάνια, πέτρινη, σε οικό-
πεδο 409 τ.μ., θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με α-
τομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, ρ-
εύμα, τζάκι, θέα βουνό, α-
ποθήκη, κήπος, κο-
υφώματα αλουμινίου,
σίτες, νυχτερινό ρεύμα, ε-
λεύθερη, ζώνη οικιστική,
κατάλληλη για εξοχική κα-
τοικία, δάπεδα: παρκέ,
πλακάκι, μάρμαρο, ε-
νοίκιο περιλαμβάνει:
κοινόχρηστα, Οδός: 25 ης
Μαρτίου 26. Διάφορα χαρ-
ακτηριστικά: αλουμίνια,
διπλά τζάμια, εντοιχισμέ-
νες ντουλάπες, κοντά στο
κέντρο & συγκοινωνίες,
δύο μπαλκόνια (εμπρός &
πίσω), ξύλινα & μαρμάρι-
να δάπεδα, φωτεινό, φρ-
εσκοβαμμένο, μεγάλος
χώρος αποθήκευσης
(σκεπή & υπόγειο), ανα-
καίνιση '21 , καλή δια-
ρρύθμιση, τριφασικό,
ψηλοτάβανο, με πρόσβα-
ση σε κοινόχρηστη σκε-

πή, δύο εισόδους (μία για
κάθε επίπεδο). Θέα: προς
το βουνό & το δάσος (εμ-
πρός και πίσω). Θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση
οροφής Γερμανίας
(ESWA) και πλήρως λει-
τουργικό τζάκι (μόλις έγινε
η συντήρηση/επισκευή).
Το ακίνητο προσφέρεται
και με κάποια έπιπ-
λα/συσκευές., διαθέσιμη
από 10/05/22, τιμή 390€,
09:00-20:00

6971507394

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 ανα-
καινισμένο διαμέρισμα 50
τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμά-
τια, 1 κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066076).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέν-
τρο, καλή κατάσταση δια-
μέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπε-
δο, ισόγειο, 1 υ/δ, κατασ-
κευή '85, μπάνιο, θέρμαν-
ση: κεντρική θέρμανση, ε-
νεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κου-
ζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
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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

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  EEyyee  FFaacciilliittyy
MMaannaaggeemmeenntt  ααννααζζηηττάά::

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρ-
διες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.

Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέ-
λιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλε-
τε το βιογραφικό σας σημείωμα:
• Στέλνοντας  emai l :
info@eyefm.gr
• Στέλνοντας fax:
2108060055.
• Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο:
210-6121719

Ωράριο επικοινωνίας από Δευτέρα
έως Παρασκευή 09:30π.μ.-
16:30μ.μ.,στο  τηλέφωνο 210-
6121719.

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