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Μνημόνιο Συνεργασίας
υπέγραψαν
Γ. Κώτσηρας - Ζ. Ράπτη
για την ενίσχυση της
προστασίας των
θυμάτων εγκληματικών
πράξεων
σελ. 9

Εξαρθρώθηκε
συμμορία
που διακινούσε
ηρωίνη
σε Δυτική Αττική
και Καλαμάτα

Συνελήφθησαν 8 άτομα

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Μέχρι και… μπλακ άουτ
προβλέπει το σχέδιο της ΡΑΕ
για την ενεργειακή επάρκεια

Ετοιμότητα όλων των διαθέσιμων
ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και ανάλογα
με τα διαθέσιμα αποθέματα
σελ. 8

Θρίλερ στον Ασπρόπυργο:
27χρονος επιχειρηματίας στα χέρια
αδίστακτων ληστών

Του έκλεψαν 100.000 ευρώ και χρυσές λίρες

σελ. 3

Συνάντηση Αργύρη Οικονόμου με
τη διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ
Αίτημα για έκδοση γραμματοσήμων
με θέμα την Ελευσίνα
και την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

σελ. 2

Νεα διανομή τροφίμων σε 1.681
δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δ. Φυλής

σελ. 5

- Καμμένο στο Μενίδι βρέθηκε το αυτοκίνητο του θύματος
«Στάχυα πέ φτουν
σε τσιμε ντέ νια δάπε δα» :

Η μεγάλη εγκατάσταση του Κωστή
Βελώνη στην Ελευσίνα

Εγκαίνια στις 8 Σεπτεμβρίου, στον ανοιχτό χώρο πίσω
από το θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου
σελ. 3

Συν εργασία Περιφέρειας Αττικής με το Γεωπον ικό
Παν επιστήμιο

Πρωτοποριακή έρευν α για την ψηφιακή

χαρτογράφηση της αγροτικής γης στην Αττική
σελ. 9

σελ. 2

Η κλήρωση του πρωταθλήματος
στην Δυτική Αττική
Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Συνάντηση με τον δήμαρχο
ΕΠΣΔΑ: Η κλήρωση του Κυπέλλου
Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το ερχόμενο
Σαββατοκύριακο 10-11/9.

σελ. 10-11
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2-θριάσιο

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Θρίλερ στον Ασπρόπυργο:
27χρονος επιχειρηματίας στα χέρια
αδίστακτων ληστών. Του έκλεψαν
100.000 ευρώ και χρυσές λίρες

ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ

ΣΙΑ ΟΕ Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Χατζηδάκη 40 & Παγκάλου, 2105546444
MANΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,
Άνω Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650
ΑΧΑΡΝΕΣ
Παπανικολάου Γεώργιος Δ.
Θρακομακεδόνων 117, 2102430204

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφάνεια
Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος,
Κάσσος, Κάσος, Κάσσης, Κάσης, Κασσιανή,
Κάσσυ, Κασιανή, Κασσία, Κασία
Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 ΑσπρόπυργοςΧειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται.
Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’
ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Σ

Βρέθηκε καμμένο το αυτοκίνητο του θύματος

τιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα της Τρίτης
(6/9) επιχ ειρηματίας στον Ασπρόπυργο όταν
στο σπίτι του μπήκαν τέσσερις μασκοφόροι οι
οπ οίοι αφού τον ακιν ητοπ οίησαν , τον έδεσαν ,
πήραν χ ρήματα και χ ρυσές λίρες από το χ ρηματοκιβώτιό του και τελικά διέφυγαν π ρος άγν ωστη
κατεύθυν ση.
Σύμφων α με την ΕΡΤ όλα συν έβησαν στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης όταν οι τέσσερις μασκοφόροι μπήκαν στο ισόγειο σπίτι του 27χ ρον ου επιχ ειρηματία.
Αφού τον ακιν ητοποίησαν , στη συν έχ εια τον έδεσαν με tire up και τον υποχ ρέωσαν ν α τους παραδώσει τα κλειδιά από το χ ρηματοκιβώτιό του. Από
αυτό οι τέσσερις ληστές πήραν 100.000 ευρώ και 30
χ ρυσές λίρες.
Στη συν έχ εια οι ληστές π ήραν το π ολυτελές
αυτοκίν ητο του ν εαρού επιχ ειρηματία και διέφυγαν
προς άγν ωστη κατεύθυν ση με το όχ ημα διαφυγής τους
ν α στο Μεν ίδι.
Ο ν εαρός επιχ ειρηματίας καταφέρε ν α λυθεί από τα
δεσμά του στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης οπότε και
εν ημέρωσε την ΕΛΑΣ για τη ληστεία σε βάρος του με
τους αστυν ομικούς ν α διεξάγουν έρευν ες για τον εν τοπισμό των ληστών .
Βρέθηκε καμέν ο στην περιοχ ή του Μεν ιδίου το αμάξι
του 27χ ρον ου επιχ ειρηματία που έδεσαν και λήστεψαν στον Ασπρόπυργο εν ώ στο σημείο έσπευσαν
δυν άμεις της πυροσβεστικής που έσβησαν την πυρκαγιά.
Oι ληστές χ ρησιμοποίησαν το αμάξι του θύματος για
ν α διαφύγουν και στη συν έχ εια του έβαλαν φωτιά σε
μια ερημική περιοχ ή προκειμέν ου ν α εξαφαν ίσουν τα
ίχ ν η τους.
Τι αν αφέρουν οι γείτον ές του 27χ ρον ου

Όπως λέν ε γείτον ες του 27χ ρον ου, από ν ωρίς το
βράδυ άκουγαν ύποπτους ήχ ους από το σπίτι του
επιχ ειρηματία: «Γύρω στις 22:30 πήγα ν α παρκάρω το
αυτοκίν ητό μου αλλά υπήρχ ε έν α άλλο αυτοκίν ητο
εκείν η την ώρα και το έβαλα στη θέση που το βάζει ο
27χ ρον ος. 3 παρά, πέσαμε ν α κοιμηθούμε αλλά
ακούσαμε θόρυβο. 4:30 με 5 πάρα μαζεύτηκε εδώ η
αστυν ομία και κατέβηκε το παιδί με τα tie wrap στο
πόδι. Από ό,τι κατάλαβα ήταν κλαμέν ος, στεν αχ ωρημέν ος. Το έν α του πόδι είδα δεμέν ο με το tie wrap.
Το αυτοκίν ητο του έφυγε πολύ φυσιολογικά, δεν

ακούστηκε ούτε πόρτα, ούτε θόρυβος».
Βίν τεο ν τοκουμέν το δείχ ν ει 4 άτομα τα οποία
φορών τας μάσκες διασχ ίζουν τη λεωφόρο ΝΑΤΟ και
τρέχ ουν προς το σπίτι του 27χ ρον ου
Έν α βίν τεο-ν τοκουμέν το από την έν οπλη ληστεία με
θύμα έν αν 27χ ρον ο επιχ ειρηματία μέσα στο σπίτι του
στον Ασπρόπυργο ήρθε στη δημοσιότητα.
Σε βίν τεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα protothema.gr διακρίν ον ται οι 4 αδίστακτοι ληστές οι οποίοι
φορών τας μάσκες διασχ ίζουν τη λεωφόρο ΝΑΤΟ και
τρέχ ουν προς το σπίτι του 27χ ρον ου. Η ώρα είν αι 4
πάρα 5 τα ξημερώματα. Όπως φαίν εται στα πλάν α, οι
κακοποιοί βγαίν ουν από το σπίτι του θύματος στις
4.17 και στη συν έχ εια διαφεύγουν με το λευκό ΙΧ του
27χ ρον ου τα κλειδιά του οποίου είχ αν αρπάξει ν ωρίτερα.
Μέσα σε περίπου 20 λεπτά κατάφεραν , υπό την
απειλή όπλου, ν α ακιν ητοποιήσουν τον επιχ ειρηματία, ν α του δέσουν τα χ έρια και τα πόδια με tie
wrap και ν α αρπάξουν τη «λεία» τους. Σύμφων α με
πληροφορίες, οι ληστές έφυγαν με 50.000 ευρώ και 30
χ ρυσές λίρες που φύλαγε στο σπίτι του ο 27χ ρον ος.
Στις 5 παρά 20, διακρίν ον ται δύο μηχ αν ές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. μαζί με έν α συμβατικό αυτοκίν ητο της Ασφάλειας ν α φτάν ουν στο σημείο και με φακούς στα
χ έρια ν α αν αζητούν τους δράστες της έν οπλης
ληστείας. Την ίδια ώρα, όμως, οι ληστές είχ αν φτάσει
σε ερημική περιοχ ή του Μεν ιδίου όπου και έβαλαν
φωτιά στο αυτοκίν ητο του 27χ ρον ου προκειμέν ου ν α
εξαφαν ίσουν τα ίχ ν η τους.
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θριάσιο-3

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε
ηρωίνη σε Δυτική Αττική και Καλαμάτα

E

Συνελήφθησαν 8 άτομα

γκληματική οργάνωση -με έδρα την
Καλαμάτα- τα μέλη της οποίας
δραστηριοποιούνταν συστηματικά
στη προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και
διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ηρωίνης,
σε περιοχές της Μεσσηνίας, Λακωνίας και
της Δυτικής Αττικής, εξαρθρώθηκε μετά
από πολύμηνες έρευνες του Τμήματος
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης
Ασφαλείας Καλαμάτας
Στο
πλαίσιο
των
ερευνών
ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και η δράση 8
μελών της οργάνωσης (6 άνδρες και 2
γυναίκες, ηλικίας από 22 έως 66 ετών), τα
οποία συνελήφθησαν, χθες (5.9.2022) το πρωί, μετά από
Εντάλματα Σύλληψης του Ανακριτή Καλαμάτας.
Υπολογίζεται ότι από την εγκληματική τους δράση είχαν
αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά
τις 100.000 €.
Το αστυνομικό δελτίο αναφέρει σχετικά:

«Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, μετά από
συστηματική αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα
Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά
στοιχεία, ευρήματα, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και
τεχνικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, είχαν
συγκροτήσει την εγκληματική οργάνωση από το
Δεκέμβριο του 2020 έως και το Δεκέμβριο του 2021, με
έδρα την πόλη της Καλαμάτας, όπου διακινούσαν τις
ναρκωτικές ουσίες, αποκομίζοντας έτσι σημαντικά
χρηματικά ποσά.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την ενδελεχή έρευνα, η
οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή, με διαρκή δράση και
διακριτούς ρόλους, ενώ ως ηγετικό μέλος ήταν ο
32χρονος συλληφθείς.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος πέρα από τη σύσταση,
διεύθυνση και κατεύθυνση της οργάνωσης, ενέταξε
σταδιακά και τα λοιπά μέλη, ορίζοντάς τους
συγκεκριμένους ρόλους και καθήκοντα, στους άξονες της
μεταφοράς, αποθήκευσης, απόκρυψης, πώλησης,
παράδοσης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Τα μέλη της οργάνωσης, προκειμένου να
συγκαλύπτουν την παράνομη δραστηριότητά τους και να
αποπροσανατολίζουν τις έρευνες των διωκτικών Αρχών,
χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις, που δεν ήταν
δηλωμένες στα πραγματικά τους στοιχεία, αλλά σε
στοιχεία τρίτων προσώπων (“αχυράνθρωπων” – ghost
persons), ενώ κατά τις μεταξύ τους συνομιλίες,
χρησιμοποιούσαν συνθηματική και κωδικοποιημένη
ορολογία.

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι από την εγκληματική τους
δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος
που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες σε βάρος των οποίων είχε
σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση εγκληματικής
οργάνωσης και τα ναρκωτικά οδηγήθηκαν αρμοδίως».

«Στάχυα πέφτουν σε τσιμεντένια
δάπεδα»:
Η μεγάλη εγκατάσταση του Κωστή
Βελώνη στην Ελευσίνα

Εγκαινιάζεται την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στον ανοιχτό
χώρο πίσω από το θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου

Γ

ια δεύτερη χ ρον ιά η "2023 Ελευσίν α Πολιτιστική
Πρωτεύουσα" επ ιμελείται και π αρουσιάζει μια
μεγάλη in situ εγκατάσταση, συν εχ ίζον τας την
παράδοση που ξεκίν ησε πριν μια εικοσαετία το Φεστιβάλ Αισχ υλείων , αρχ ικά στον Κρόν ο και μετέπειτα στο
Παλαιό Ελαιουργείο.
Η επιτόπια γλυπτική εγκατάσταση «Στάχ υα πέφτουν
σε τσιμεν τέν ια δάπεδα» του Κωστή Βελών η, που
εγκαιν ιάζεται την Πέμπ τη 8 Σεπ τεμβρίου, στον
αν οιχ τό χ ώρο πίσω από το θέατρο του Παλαιού Ελαιουργείου, είν αι η φετιν ή πρόταση των City My steries,
έν ας από τους καιν ούργιους θεσμούς που θα κληροδοτήσει η "2023 Ελευσίς" στην Ελευσίν α, επιχ ειρών τας
ν α συγκεράσει τη μον αδική στρωματογραφία της Ελευσίν ας σε συν δυασμό με την εμπειρία της πόλης.
Την επιμελείται η Ζωή Μουτσώκου από την Διεύθυν ση
Σύγχ ρον ης Τέχ ν ης της "2023 Ελευσίν ας Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας", σε συν εργασία με την Ιωάν ν α Γερακίδη.

Συνάντηση Αργύρη Οικονόμου με τη διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Αίτημα για έκδοση γραμματοσήμων με θέμα την Ελευσίνα
και την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Μ

ε τη διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ και συγκεκριμέν α με
τον Πρόεδρο κο Γριβέα συν αν τήθηκε το
πρωί της Δευτέρας 5 Σεπτεμβρίου, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου.
Παρόν τες στη συν άν τηση ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Λιάσκος και η Διευθύν ουσα Σύμβουλος
της 2023 Ελευσίς – Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης
Ναν ά Σπυροπούλου.
Αφορμή και αν τικείμεν ο της συν άν τησης αποτέλεσε
το αίτημα της Δημοτικής Αρχ ής για τη δημιουργία και
έκδοση γραμματοσήμων που θα σχ ετίζον ται με την
Ελευσίν α και τον κορυφαίο θεσμό της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας που θα διοργαν ωθεί στην πόλη μας, το
2023.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό
κλίμα, με τον Πρόεδρο των ΕΛ.ΤΑ. ν α δείχ ν ει ιδιαίτερο εν διαφέρον για την υλοποίηση αυτής της εν έργειας.
Πρόκειται άλλωστε, για μία κίν ηση με σκοπό την αν άδειξη και προώθηση της Ελευσίν ας, στο πλαίσιο των
συν τον ισμέν ων δράσεων που πραγματοποιεί ο Δήμος
για την εξωστρέφεια της πόλης και του θεσμού, τα
τελευταία 3 χ ρόν ια.

Μία δράση που όχ ι μόν ο θα κάν ει
περισσότερο γν ωστή την Ελευσίν α
στην Ελλάδα και διεθν ώς αλλά σίγουρα θα κεν τρίσει και το εν διαφέρον
των συλλεκτών .
Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου: «Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα είν αι ίσως η
καταλληλότερη ευκαιρία για την
προώθηση της πόλης μας, την τουριστική της αν άπτυξη και προβολή
και δεν αφήν ουμε καμία ευκαιρία ν α
πάει χ αμέν η.
Μέσα σε όλες μας τις εν έργειες,
που αποσκοπούν στα παραπάν ω,
έρχ εται ν α προστεθεί και η πρωτοβουλία μας για έκδοση συλλεκτικών
γραμματοσήμων , με συγκεκριμέν ες
προτάσεις τις οποίες και καταθέσαμε. Μετά και τη θετική αν ταπόκριση
του Προέδρου των ΕΛ.ΤΑ. θα ακολουθήσουν κι άλλες συν αν τήσεις με τα αρμόδια τμήματα

και είμαστε αισιόδοξοι πως η ιδέα θα υλοποιηθεί
σύν τομα».
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4-θριάσιο

Έως 12 Σεπτεμβρίου 2022
οι αιτήσεις επιλογής στα Δημόσια ΙΕΚ και το
Δημόσιο Θεματικό ΙΕΚ Αχαρνών

Ο

Δήμος Αχαρνών ενημερώνει
όλους τους δημότες πως από 1
έως 12 Σεπτεμβρίου 2022
πραγματοποιούνται οι αιτήσεις επιλογής στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου
Παιδείας
στην
πλατφόρμα:
https://diek.it.minedu.gov.gr/

Στο πλαίσιο αυτό δείτε το σχετικό
Δελτίο Τύπου του ΔΙΕΚ Αχαρνών για την
περίοδο των εγγραφών.
Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών είναι το
μοναδικό πανελληνίως ΙΕΚ Αθλητισμού,
Φυσικού Περιβάλλοντος και Αναψυχής.
Στο πλαίσιο υποστηρίζει ΔΕΚΑ νέες,
περιζήτητες ειδικότητες, με συνέπεια
και ενθουσιασμό:
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Τουριστικός Συνοδός
Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών
και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου
και Περιβάλλοντος (Βοηθός Γεωπόνου)
Εκπαιδευτής Γυμναστικής με Βάρη
Εκπαιδευτής Ελεύθερης Αεροβικής

Συν εχ ιζεται από σελ 3

Γυμναστικής
Προπονητής Αντισφαίρισης (ΤΕΝΙΣ)
Προπονητής
Καλαθοσφαίρισης
(ΜΠΑΣΚΕΤ)
Προπονητής Κλασικού Αθλητισμού
(ΣΤΙΒΟΣ)
Προπονητής Ποδοσφαίρου
Το Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών εγγυάται:

Καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης σε
πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Δωρεάν πλατφόρμα εκμάθησης σχεδιαστικών προγραμμάτων, εφαρμογών
προπόνησης, τουριστικών εφαρμογών,
ξένων γλωσσών κλπ
Πιστοποιημένη, χρηματοδοτούμενη
εξειδίκευση στο εξωτερικό, μέσω προγραμμάτων Erasmus plus, εξασφαλίζοντας ετησίως χρηματοδότηση άνω
των 100.000 Ευρώ για τον σκοπό αυτόν.
Δυνατότητα απόκτησης χρηματοδοτούμενης, εργασιακής εμπειρίας, σε
διακεκριμένους φορείς, σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω προγραμμάτων Erasmus pro, εξασφαλίζοντας
ετησίως χρηματοδότηση άνω των

Πηγή έμπνευσης για τον διακεκριμένο εικαστικό είναι ο
μύθος γύρω από τη θεά Δήμητρα σε συνδυασμό με την Περσεφόνη και τον Πλούτωνα, μύθο τον οποίο αντιλαμβάνεται
«ως μια ιδανική αφήγηση για να συσχετίσει το ανόργανο με
το οργανικό στοιχείο και πώς μπορούν φαινομενικά αντίθετα
στοιχεία να αλληλεπικαλύπτονται».

«Το περπάτημα και οι σποραδικές περιπλανήσεις μέσα
στην Ελευσίνα μού προσέφεραν μια διαφορετική αντίληψη
του εδάφους την οποία είχα μοιραστεί και σε άλλες περιοχές
στον πλανήτη» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κωστής Βελώνης. «Θα
έλεγα ότι οι συνθήκες με τις οποίες βιώνουμε αυτό τον τόπο»,
συνεχίζει αναφερόμενος στην Αττική, «δεν μπορούν να περιοριστούν σε μια συνθήκη ειδυλλιακής και γαλήνιας θέασης.
Θα έλεγα ότι είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών συγκινήσεων και τρόπων. Πέρα από το όμορφο και το picturesque
στοιχείο αντιλαμβάνομαι ότι κάτω από το ευχάριστο τοπίο,
με τα ιδιαίτερα μορφολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του αττικού περιβάλλοντος, δεν υπάρχει ένας ευθύς
ορίζοντας, βλέπουμε συνέχεια λοφίσκους και κοιλότητες με
ανηφόρες και κατάφορες. Υπάρχει ένα στοιχείο εξαφάνισης,
μια κατακόρυφη χθονικότητα. Στην Ελευσίνα, ο Πλούτωνας
είναι ενεργειακά παρών, όχι όμως με τη έννοια της προβολής μιας άκαμπτης και στεγνής θεότητας· είναι μέρος του
εμψυχωμένου μας κόσμου και συντελεί δραστικά στον κύκλο
των μεταμορφώσεων».
Η γλυπτική του εγκατάσταση στην Ελευσίνα αναπτύσσεται σε τρία μέρη:

"Οι μηροί της Δήμητρας", μια κατασκευή με αυστηρή γεωμετρική οριοθέτηση, που λειτουργεί ως ένας μηχανισμός της
κυοφορίας της συγκομιδής, με τις αγροτικές δραστηριότητες
να είναι στενά συνδεδεμένες με την ερωτική πράξη. "Οι
μηροί" λειτουργούν ως ένα καταφύγιο εντόμων με ορόφους
που αποτελούνται από διαφορετικά ανακυκλώσιμα υλικά

100. 000 Ευρώ για τον σκοπό αυτόν.
Εντατική προετοιμασία με τη βραβευμένη, υβριδική, εξ αποστάσεως
κατάρτιση του ΔΙΕΚ Αχαρνών, για τις
εξετάσεις πιστοποίησης,
Λειτουργία ομίλων, με δευτερεύον,
συμπληρωματικό, άθλημα της επιλογής
των σπουδαστών, ενδεικτικά: crossfit,
aerobics, pilates, yoga, zumba, χορός,
αυτοάμυνα.
Καλλιέργεια αθλητικού ήθους, σε
κλίμα ομαδικότητας, με έμφαση στο ατομικό πλάνο κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης,
Εσωτερικά γυμναστήρια μυϊκής
ενδυνάμωσης, εργομετρίας, φυσικοθεραπείας και πρώτων βοηθειών,
Τους πλέον κατάλληλους αθλητικούς
χώρους τένις, στίβου, ποδοσφαίρου,
μπάσκετ και βάρη και τα πλέον κατάλληλα εργαστήρια με δωρεάν παροχή
όλων των αναλώσιμων και εξοπλισμού.
Συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους, ομάδες, σωματεία, γυμναστήρια και
δήμους,
Διοργάνωση και συμμετοχή σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα,
Συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις και Δήμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής για την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση
Η φοίτηση στο Θεματικό Δ.ΙΕΚ Αχαρνών είναι δωρεάν, διαρκεί τέσσερα
εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής
κατάρτισης και ένα εξάμηνο επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης και εξασφαλίζει κρατικό πτυχίο επιπέδου 5 του
Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων,
αναβολή στράτευσης, σπουδαστικό
πάσο, σπουδαστικό στεγαστικό επίδομα και δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Τα μαθήματα διεξάγονται μεσημεριανές-απογευματινές ώρες.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ του ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
Δ.ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΡΟΔΩ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ

και φυτά, τα οποία "αποπλανούν" όλα τα είδη των εντόμων
που συνεισφέρουν στη διαδικασία της επικονίασης.

Ο "Ανεμοδείκτης" είναι το κυπαρίσσι που μετακινείται και
επανατοποθετείται σε ένα προσωρινό σημείο στην ακτογραμμή της Ελευσίνας, στο ύψος του λιμανιού, πίσω από ένα
βυθισμένο πλοίο, το κατάρτι του οποίου εξέχει, παίρνοντας
διαγώνια κλίση. Στη διάρκεια της εγκατάστασης, κάποια τμήματα από το ανυψωμένο και στηριγμένο στα "τσιμεντένια
κράσπεδα" κυπαρίσσι θα αποσπαστούν από την κύρια
δομή, θα πέσουν ή θα σπάσουν. Η "ανεμόφιλη" κλίση του
μπροστά από το λιμάνι της Ελευσίνας λειτουργεί ως ένδειξη
μιας μετεωρολογικής συνθήκης, ένα είδος ανεμοδούρας.

«Στάχυα πέφτουν σε τσιμεντένια δάπεδα»: Η μεγάλη εγκατάσταση του Κωστή Βελώνη στην Ελευσίνα
Στο τρίτο μέρος της εγκατάστασης, η τοποθεσία της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα εντοπίζεται σε ένα
πρόχειρο ξύλινο μακρόστενο κτίσμα -μέρος της εργοστασιακής ζώνης τού Ελαιουργείου- του οποίου ένα τμήμα εξέχει
στο κενό.
Σε αυτό το σημείο ανασχηματίζεται και αναδιατυπώνεται η
συσχέτιση του μύθου με τον κύκλο της ευφορίας της γης στα
βιομηχανικά ερείπια. Το αποτύπωμα της χειρονομίας της
ανάβασης και της κατάδυσης της κόρης της Δήμητρας
βρίσκει αντιστοιχίες με τη φύλαξη των βιομηχανικών προϊόντων και τον κύκλο της παραγωγής.

Για τη σχέση του με τη μνημειακή τέχνη ο Κωστής Βελώνης
λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Τον τελευταίο καιρό αντιλαμβάνομαι τη
μνημειακότητα με τους όρους μιας performative υλικότητας,
εκεί όπου η μνημειακότητα συνυπάρχει με την επιμονή και
την αντίσταση μαζί με την αίσθηση της φθαρτότητας, της
συντριβής, της εξαφάνισης. Στο Ελαιουργείο, δίπλα στον
αρχαιολογικό χώρο η ιδέα της μεταμόρφωσης είναι
προϋπόθεση της μνημειακότητας».
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Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
-

Πρωτοποριακή έρευνα για την ψηφιακή χαρτογράφηση
της αγροτικής γης στην Αττική

Γ. Πατούλης: « Δημιουργούμε ένα
χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο για την
βιώσιμη διαχείριση της γης και την
ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα
στην Αττική μας»

Την εκπόν ηση μιας πρωτοποριακής
για την χ ώρα μας έρευν ας, προκειμέν ου
ν α δημιουργηθεί μια ολοκληρωμέν η ψηφιακή βάση δεδομέν ων και ψηφιακών
χ αρτών της γεωργικής γης της Περιφέρειας Αττικής, χ ρηματοδοτεί η Περιφέρεια
Αττικής σε συν εργασία με το Γεωπον ικό
Παν επιστήμιο Αθην ών , κατόπιν της
υπογραφής της σχ ετικής προγραμματικής σύμβασης από τον Περιφερειάρχ η
Αττικής Γ. Πατούλη και τον Πρύταν η
του ΓΠΑ κ. Σπ. Κίν τζιο, παρουσία και
τον Αν τιπρύταν η Οικον ομικών , Προγραμματισμού και Αν άπτυξης Ιορδ. Χατζηπαυλίδη.
Η έρευν α αφορά στην «Αν άπτυξη
πρωτότυπης μεθοδολογίας προσέγγισης
με μον τελοποίηση και δημιουργία πακέτου ψηφιακών - γεωχ ωρικών εργαλείων
για την διαβάθμιση της γεωργικής γης σε
π οιότητες π αραγωγικότητας και την
κατάταξη της σε κατηγορίες παραγωγικότητας», με χ ρηματοδότηση με ίδιους
πόρους από την Περιφέρεια Αττικής και
π ροϋπ ολογισμό π ου αν έρχ εται στο
πόσο των 74.400,00 ευρώ.
Η ψηφιακή αποτύπωση σε ψηφιακούς
χ άρτες του συν όλου της αγροτικής γης
της Περιφέρειας Αττικής, με σαφή
διαχ ωρισμό και κατηγοριοποίησης της
παραγωγικότητας τους σε έν α Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών , θεωρείται
απαραίτητο σύγχ ρον ο ψηφιακό εργαλείο

για την ορθή και βιώσιμη διαχ είριση του
φυσικού πόρου της γης και κατ΄ επέκταση για την υλοποίηση κάθε αν απτυξιακού στόχ ου του πρωτογεν ούς και
δευτερογεν ούς τομέα της Περιφέρειας
Αττικής.
Επιπλέον αυτό θα επιταχ ύν ει όλες τις
διοικητικές διαδικασίες διευκολύν ον τας
την πραγματοποίηση επεν δύσεων και
μεγάλων έργων .

Το πρόγραμμα θα εκπον ηθεί από το
Γεωπ ον ικό Παν επ ιστήμιο Αθην ών
καθώς διαθέτει την εξειδικευμέν η επιστημον ική στελέχ ωση και τεχ ν ογν ωσία, εν ώ ο σχ εδιασμός συλλογής των
δεδομέν ων και η δημιουργία της
γεωχ ωρικής βάσης δεδομέν ων , θα γίν ει
σε συν εργασία με την Περιφέρεια, με
τρόπο ώστε ν α υπάρχ ει ολοκληρωμέν η
πληροφορία που ν α καλύπτει πλήρως
τις αν άγκες της.
Επίσης, το μον τέλο που θα αν απτυχ θεί θα είν αι δυν αμικό και θα μπορεί ν α προσαρμοστεί στο μέλλον σε κάθε
μεταβολή των παραγόν των που επηρεάζουν τον χ αρακτηρισμό της παραγωγικότητας της γεωργικής γης.
Ο
Περιφερειάρχ ης
Αττικής,
Πατούλης, επισημαίν ει σχ ετικά:

Γ.

« Η Περιφέρεια Αττικής, ως συν εχ ής
αρωγός της επιστημον ικής κοιν ότητας
και της έρευν ας, στηρίζει κάθε προσπάθεια αν άπτυξης ν έων καιν οτόμων και
πρωτοποριακών εργαλείων . Με το Γεωπ ον ικό Παν επιστήμιο, δημιουργούμε
έν α σύγχ ρον ο ψηφιακό εργαλείο, μέσω

του οποίου θα διευκολυν θεί η ορθή και
βιώσιμη διαχ είριση του φυσικού πόρου
της γης και η περαιτέρω αν άπτυξη του
πρωτογεν ούς και δευτερογεν ούς τομέα
της Αττικής μας».

Η χ ρησιμότητα της ψηφιακής χ αρτογράφησης της αγροτικής γης
Η χ αρτογράφηση της αγροτικής γης θα
αποτελέσει μεταξύ άλλων :
1. Έν α χ ρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία των Επιτροπών ΠΕΧΩΠ
2. Έν α απαραίτητο διοικητικό εργαλείο
στην ταχ ύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των επεν δυτών στην υπηρεσία
των Διευθύν σεων Αγροτικής Οικον ομίας και Κτην ιατρικής
3. Έν α εργαλείο βιώσιμης διαχ είρισης
του αγροτικού χ ώρου της Περιφέρειας
Αττικής στην υπηρεσία της Γεν ικής
Διεύθυν σης Αγροτικής Οικον ομίας,

Κτην ιατρικής και Αλιείας
4. Έν α χ ρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο Χωροταξικού Σχ εδιασμού στην
υπ ηρεσία της Περιφέρειας Αττικής,
δηλαδή έν α εργαλείο σχ εδιασμού του
συν όλου των εν εργειών οργάν ωσης,
ρύθμισης και συν τον ισμού των αν θρώπιν ων δραστηριοτήτων στον αγροτικό χ ώρο, με σκοπό τη διαμόρφωση
εν ός χ ωρικού προτύπου βιώσιμης αν άπτυξης, που θα εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ αστικού-αγροτικού τοπίου,
την προστασία του περιβάλλον τος και
την αν αβάθμιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων
5. Έν α απαραίτητο εργαλείο για την
προστασία της αγροτικής γης και των
αγροτικών εκμεταλλεύσεων από ακραία
καιρικά φαιν όμεν α και φυσικές καταστροφές στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας.

Νεα διανομή τροφίμων σε 1.681 δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου Δ. Φυλής
Δήμου Φυλής διένειμε, με ίδιους πόρους, τρόφιμα παντοπωλείου σε 903 οικογένειες που αριθμούν συνολικά 1.681
άτομα.
Ειδικότερα, προσφέρθηκαν ζάχαρη,
γάλα, ζυμαρικά (τορτελίνια με τυρί-ντομάτα και τορτελίνια με 4 τυριά), ντοματάκι κονσέρβα, ρυζόνι από φακές, φασό-

Ο

λοκληρώνεται την Πέμπτη 8
Σεπτεμβρίου, η νέα τακτική διανομή τροφίμων για το 2022,
από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του
Δήμου Φυλής προς τους δικαιούχους
του προγράμματος.
Η διανομή ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου και διεξάγετε ομαλά και με επιτ

υχία, καθώς η Κοινωνική Υπηρεσία
εφήρμοσε και αυτή τη φορά τη μέθοδο
της ατομικής ειδοποίησης των δικαιούχων και του καθορισμού της ημέρας
προσέλευσης, ώστε να αποφευχθεί
αφενός ο συνωστισμός λόγω covid-19
και αφετέρου η ταλαιπωρία του κοινού.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του

λια, φακές, αλεύρι, λάδι και κρακεράκια
με σουσάμι, σε ποσότητες ανάλογες
με τα μέλη κάθε οικογένειας.
Οι δικαιούχοι προσήλθαν στην Κοινωνική Υπηρεσία κατόπιν ραντεβού και
τηρήθηκαν τα απαιτούμενα μέτρα για
την αποφυγή συνωστισμού.

6 - θριάσιο
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Λούνα Παρκ Ανακύκλ ω σης στα ΖΕΦ ΥΡΕΙΑ 2022 με πολ ύτιμες ψυχαγ ω γ ικές δράσεις γ ια τα παιδιά

Ξ

εχ ωριστές στιγμές γεμάτες δημιουργική διασκέδαση αλλά και
γν ώση για την προστασία του
περιβάλλον τος έζησαν τα παιδιά που
το απόγευμα της Δευτέρας 5 Σεπτεμβρίου 2022, επισκέφθηκαν το Λούν α
Παρκ Αν ακύκλωσης της Ελλην ικής
Εταιρίας Αξιοπ οίησης Αν ακύκλωσης
(ΕΕΑΑ) που λειτούργησε στο Πάρκο
“Λιάρος”.
Την ευαίσθητη πρωτοβουλία αν έλαβε
και φέτος ο Αν τιδήμαρχ ος Ζεφυρίου
Γιάν ν ης Μαυροειδάκος που σε συν εργασία με την ΕΕΑΑ διοργάν ωσε μια
ξεχ ωριστή μέρα για τα παιδιά, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων “ΖΕΦΥ ΡΕΙΑ
2022”

Τα π αιδιά είχ αν την ευχ άριστη
εμπειρία, μέσω διασκεδαστικών και
διαδραστικών παιχ ν ιδιών , όπως το
κυν ήγι θησαυρού, το ψάρεμα, το

ΤΟΥΡΝΟΥΑ
3Χ3 MAGOULA
2022: 10-11
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ζεφυρίου Ταξιαρχ ία Λαθουράκη.

μπόουλιν γκ, τις τσουβαλοδρομίες, τον
τροχ ό της αν ακύκλωσης, το φιδάκι, το
παζλ, τον στόχ ο και άλλα παιχ ν ίδια,
ειδικά προσαν ατολισμέν α στο θέμα της
αν ακύκλωσης, ν α μάθουν ιδιαίτερα
χ ρήσιμα πράγματα.
Οι μικροί

Δημότες έδειξαν ιδιαίτερο

Προτεραιότητα στις εξετάσεις θα
δοθεί:
1. Σε όσους αθλητές συμμετέχουν
στο τουρνουά 3x3 Magoula 2022
2. Στους νεαρούς αθλητές/τριες
όλων των αθλητικών ομάδων της
πόλης, όλων των αθλημάτων.

Στο Πάρκο Αν ακύκλωσης και κον τά
στα παιδιά βρέθηκαν ο Αν τιδήμαρχ ος
Ζεφυρίου Γιάν ν η Μαυροειδάκος και η
Πρόεδρος του Τοπ ικού Συμβουλίου

Την Τετάρτη 7 Σεπ τεμβρίου στο
“Πάρκο Λιάρος” η αυλαία θα αν οίξει στις
20:00 με Παραδοσιακούς Συλλόγους και
Φορείς του τόπου, σε πρωταγων ιστικό
ρόλο.

Ξεκινούν οι προπονήσεις
Κλασικού Αθλητισμού
στο Δημοτικό Στάδιο Φυλής
– Σπεύσατε για Εγγραφές

Η

αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία ΠΡ.Ε.Π.Υ. ΑΜΚΕ,
με βασικό αντικείμενο την
πρόληψη υγείας στις αναπτυξιακές
ηλικίες, ο Δήμος Ελευσίνας και η
Κοινωφελής Επιχείρηση συνδιοργανώνουν το τουρνουά μπάσκετ
3x3 Magoula 2022, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί
στο
Πάρκο
Μαγούλας στις 10-11 Σεπτέμβρη
2022 υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης, στο
Δημοτικό Ιατρείο που στεγάζεται
επί της οδού Αρτέμιδος 3, της
Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας,
του Δήμου Ελευσίνας, το Σάββατο
10 Σεπτέμβρη και την Κυριακή 11
Σεπτέμβρη, από τις 10:00 το πρωί
έως τις 15:00 το μεσημέρι, θα
πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ Καρδιολογικός Έλεγχος για όσους χρειάζονται την Κάρτα Υγείας Αθλητή για
την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

εν διαφέρον για την αν ακύκλωση κι
έφυγαν από την εκδήλωση γεμάτοι με
πολύτιμες γν ώσεις.

“Τηρών τας τις κατευθύν σεις του
Δημάρχ ου μας Χρήστου Παππού με
κάθε ευκαιρία αν αλαμβάν ουμε χ ρήσιμες
πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση
των παιδιών μας που είν αι το μέλλον
του τόπου μας, για έν α καλύτερο περιβάλλον ” δήλωσε σχ ετικά ο Αν τιδήμαρχ ος Γιάν ν ης Μαυροειδάκος, καλών τας
τον κόσμο ν α τιμήσει τα “ΖΕΦΥ ΡΕΙΑ
2022” π ου μετά απ ό δύο χ ρόν ια
παύσης λόγω της παν δημίας, διοργαν ών ον ται ξαν ά, με πλούσιες θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις,
προς τιμής της πολιούχ ου Παν αγίας
Γρηγορούσας.

3. Σε ενήλικες και βετεράνους
αθλητές όλων των αγωνισμάτων.

*Στον χώρο του δημοτικού ιατρείου, θα τηρείται αυστηρά προτεραιότητα σύμφωνα με την ώρα προσέλευσης κάθε αθλητή/τριας.
**Για την καλύτερη εξυπηρέτηση
των αθλητικών ομάδων, ή group
αθλητών, παρακαλείται ο υπεύθυνος κάθε ομάδας να αποστείλει
ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία
επικοινωνίας του στο info@prepy.gr
***Οι Κάρτες Υγείας (για τις
οποίες θα πρέπει να έχει μεριμνήσει
κάθε ενδιαφερόμενος), θα δίνονται
στον αθλητή/τρια ή στον συνοδό
του, ΜΟΝΟ μετά το πέρας της εξέτασης και της καρδιολογικής
αξιολόγησης του εξεταζόμενου από
τον ιατρό.
****Σε περίπτωση που οι ανάγκες
των αθλητών/τριών δεν καλυφθούν
στο σύνολό τους εντός του χρόνου
της δράσης, η δράση θα επαναληφθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
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Παράταση υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή

στο ΙΕΚ Ελευσίνας της Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ)

θριάσιο-7
Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα για το
φοιτητικό επίδομα

Πού κάνετε την αίτηση και τι χρειάζεστε

Α

ν οιχ τή θα παραμείν ει μέχ ρι την Πέμπτη 8
Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για την υποβολή των
αιτήσεων για το φοιτητικό επίδομα, πού κάν ετε
την αίτηση και τι χ ρειάζεστε.
Το Υ πουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εν ημερών ει τους εν διαφερόμεν ους-δικαιούχ ους που δεν
υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ότι
το σύστημα θα επιτρέπει εκ ν έου την υποβολή αιτημάτων κατά το χ ρον ικό διάστημα από την Τρίτη 06
Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. έως και την
Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 στις 24.00.

Οι εν διαφερόμεν οι θα πρέπει ν α επισκέπτον ται την
ειδική
εφαρμογή
στεγαστικού
επ ιδόματος
https://stegastiko.minedu.gov .gr, προκειμέν ου ν α
υποβάλουν ηλεκτρον ικά την αίτησή τους.
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρον ική εφαρμογή, οι
αιτούν τες θα χ ρησιμοποιήσουν το όν ομα χ ρήστη
(username) και τον κωδικό (password) που τους
χ ορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρον ικές
υπηρεσίες του TAXISnet.
Περισσότερες πληροφορίες δίδον ται στη σχ ετική
εγκύκλιο που αφορά στη χ ορήγηση του στεγαστικού
επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου
για την στήριξη του Νοσοκομείου
«ΑΤΤΙΚΟΝ»
και τα παιδιά της Ουκρανίας

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟ
ΣΚΟΠΟ ΣΤΗΝ ΠΑΧΗ
ΜΕΓΑΡΩΝ

«Σε μια μον αδική μουσική βραδιά από τον Δήμο και
την Κοιν ότητα Μεγάρων στο παν έμορφο Ψαρον ήσι,
Πάχ η Μεγάρων » προσκαλεί τον κόσμο η πρόεδρος
της Τοπικής Κοιν ότητας Μεγάρων , Χρυσή Γκοσδή.
«Σκοπός της εκδήλωσης είν αι ν α στηρίξουμε εθελον τικά και ν α μαζέψουμε τρόφιμα για το κοιν ων ικό
παν τοπωλείο» αν αφέρει σε αν ακοίν ωσή της.
Η Είσοδος είν αι δωρεάν
Η συν αυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 7
Σεπτεμβρίου και ώρα 21:15 στο λιμάν ι της Πάχ ης
από τον Δήμο Μεγαρέων και την Δημοτική Κοιν ότητα Μεγάρων . Συμμετέχ ει ο Χορευτικός Όμιλος
Μεγάρων .

Ο

αν θρωπιστικός οργαν ισμός LIFELINE HELLAS, η MARATHON TEAM GREECE by Maria
Poly zou και το Ολυμπιακό Στάδιο Αθήν ας συν διοργάν ωσαν τον 1ο αγών α δρόμου με την επων υμία LIFELINE RUΝ, στις 5 Σεπτεμβρίου,στις 18.00
στον περιβάλλον τα χ ώρο του ΟΑΚΑ με σκοπό την
εν ίσχ υση του Αττικού Νοσοκομείου με την προσφορά θερμοκοιτίδων και την στήριξη των παιδιών της
Ουκραν ίας.
Ο φιλαν θρωπικός αγών ας τελούσε υπό την αιγίδα
του Υ φυπουργείου Αθλητισμού, και ήταν αφιερωμέν ος στα 60 χ ρόν ια από τον θάν ατο του Γεώργιου
Παπαν ικολάου, του αν θρώπου που αν ακάλυψε το
τεστ ΠΑΠ και αφορά την πρόληψη του καρκίν ου του
τραχ ήλου που έσωσε χ ιλιάδες γυν αίκες.
Το Lif eline Hellas έχ ει προσφέρει πάν ω από τρία
εκατομμύρια ευρώ σε ιατρικό εξοπλισμό στα κρατικά
ν οσοκομεία της Ελλάδος τα τελευταία χ ρόν ια.
Πρόσφατα ολοκλήρωσε στο Νοσοκομείο «Έλεν α
Βεν ιζέλου» την επέκταση της πτέρυγας της μον άδας
ν εογν ών , προσθέτον τας έξι θέσεις και τον εξοπλισμό της, την δωρεά επτά θερμοκοιτίδων και οκτώ
μόν ιτορ έτσι ώστε ν α μην μετακιν ούν ται τα πρόωρα
ν εογν ά όταν δεν υπάρχ ει θέση γεγον ός πολύ
σημαν τικό για την ασφάλεια τους.
Επίσης, παραδόθηκαν δύο θερμοκοιτίδες στο Γεν ικό
Παν επιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν ».

8-θριάσιο

Μέχρι και… μπλακ άουτ προβλέπει το σχέδιο
της ΡΑΕ για την ενεργειακή επάρκεια
Ετοιμότητα όλων των διαθέσιμων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων και
ανάλογα με τα διαθέσιμα αποθέματα
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Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή
Φ.Π.Α. 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται
από κολυμβητήρια

Συγκεκριμένα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναφέρει:

Μ

είωση ενέργειας τις ώρες
αιχμής, εξοικονόμηση ενέργειας
στον τομέα του φωτισμού και
ελεγχόμενα μπλακ άουτ είναι μερικά
από τα μέτρα που αναμένεται να εφαρμόσει η ΡΑΕ, σύμφωνα με το σχέδιο για
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
λόγω ενεργειακής κρίσης.
Σύμφωνα με το σχέδιο της ΡΑΕ, σε
περίπτωση που οι υπάρχουσες κατανεμόμενες μονάδες και οι εισαγωγές
ενέργειας δεν μπορούν να καλύψουν το
φορτίο Συστήματος, εφαρμόζονται (από
τον ΑΔΜΗΕ) τα παρακάτω μέτρα:

Προχωράει σε παύση λειτουργίας υδροαντλητικών μονάδων σε λειτουργία
άντλησης εφόσον δεν μειώνεται η ικανότητα των μονάδων να λειτουργούν σε
πλήρη φορτίο.

Προβλέπει την ετοιμότητα όλων των
διαθέσιμων
ηλεκτροπαραγωγικών
μονάδων και ανάλογα με τα διαθέσιμα
αποθέματα (λιγνίτης, φυσικό αέριο, υδάτινα αποθέματα) κάθε ημέρας, διαχειρίζεται τη λειτουργία τους με βέλτιστο
τρόπο για την ασφάλεια του Συστήματος.

Αύξηση αποθεμάτων λιγνίτη

Ενεργοποιεί μηχανισμό μείωσης κατανάλωσης κυρίως στις ώρες αιχμής.
Ενεργοποιεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στα διμερή σύμφωνα με γειτονικά κράτη για μηδενισμό εξαγωγικών
προγραμμάτων ενέργειας και έκτακτες
εισαγωγές ενέργειας από όμορους
Διαχειριστές που δεν αντιμετωπίζουν
προβλήματα επάρκειας ισχύος.
Ενεργοποιεί μονάδες έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται σε κατάσταση
ψυχρής εφεδρείας.
Εάν τα παραπάνω μέτρα δεν επαρκούν, σε επικοινωνία με το Διαχειριστή
Δικτύου προχωράει σε κυλιόμενες περικοπές φορτίου.
Στις περιπτώσεις περιορισμένων
εισαγωγών ΦΑ μέσω αγωγών στα βόρεια σύνορα της χώρας και επομένως
προβλημάτων στην τροφοδοσία των
ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με
καύσιμο φυσικό αέριο, προβλέπονται
επιπλέον τα παρακάτω μέτρα:
α. Αναβολή προγραμματισμένων
συντηρήσεων μονάδων παραγωγής.

β. Αυξημένη λειτουργία λιγνιτικών
μονάδων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η εγκύκλιος αφορά την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται
από κολυμβητήρια.
Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται θέματα εφαρμογής του μειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα κολυμβητήρια που αδειοδοτούνται με βάση τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις από τον αρμόδιο Δήμο καθώς και στις υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις -κολυμβητήρια με δηλωθείσα στο φορολογικό
μητρώο δραστηριότητα με ΚΑΔ 93.11.10.03 «Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)».
Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εγκύκλιος αφορά τα πρόσωπα που παρέχουν τις ως άνω αναφερόμενες υπηρεσίες

δ. Αίτηση για παροχή έκτακτης βοήθειας σε γειτονικούς Διαχειριστές που δεν
αντιμετωπίζουν προβλήματα επάρκειας ισχύος.

1.Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του πεντηκοστού πέμπτου άρθρου του ν. 4839/2021 στο τέλος του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α (ν. 2859/2000) προστέθηκε παρ. 9 και
από την 1η.10.2021 εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 13%
στην παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια.

γ. Αυξημένη λειτουργία υδροηλεκτρικών μονάδων.

ε. Ενημέρωση καταναλωτών για μειωμένη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
(κυρίως τις ώρες αιχμής).

Ορθολογική διαχείριση και συντήρηση
συστημάτων ψύξης – θέρμανσης
Εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα
του φωτισμού
Εξοικονόμηση ενέργειας στα ύδρευσης
– αποχέτευσης
στ. Ενεργοποίηση μονάδων με
δυνατότητα
εναλλαγής
καυσίμου
δυνατότητα.
Δημιουργία μηχανισμού αποζημίωσης
μονάδων κατά τη λειτουργία τους

Νε αρός κυκλοφορούσε με … ε μπρηστικό μηχανισμό στο Πε ριστέ ρι
Ένας νεαρός που είχε πάνω του γκαζάκια και βενζίνη εντοπίστηκε και συνελήφθη

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

2.Με την εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Ε. 2215/2021, διευκρινίστηκε ότι προκειμένου η υποκείμενη
στο φόρο επιχείρηση (γυμναστήριο) να τύχει της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% πρέπει να λειτουργεί υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Π.Δ. 219/2006 (Α΄ 221) με τίτλο
«Περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων». Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος αναφέρεται ότι: «Ως γυμναστήριο νοείται κάθε μονάδα άθλησης
σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο που έχει σκοπό την παροχή υπηρεσιών
σωματικής άσκησης και άθλησης, ιδίως μέσω της παροχής υπηρεσιών
ελεύθερης γυμναστικής, αεροβικής γυμναστικής, αερόβιας προπόνησης
με χρήση ηλεκτρονικών μηχανημάτων, προπόνησης με αντιστάσεις,
προγραμμάτων ευλυγισίας διατάσεων, γυμναστικής για παιδιά, υδρογυμναστικής, θεραπευτικής γυμναστικής, παθητικής γυμναστικής με
χρήση
μηχανημάτων,
παραδοσιακών
χορών,
αυτοάμυνας,
κολύμβησης.»

3.Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση που
οι υπηρεσίες της παρ.9 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήματος
ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α παρέχονται από το Δημόσιο και οργανισμούς
δημοσίου δικαίου, έναντι τιμήματος, εφαρμόζεται ο ίδιος συντελεστής
Φ.Π.Α. 13%. Επιπρόσθετα διευκρινίστηκε ότι η στενά συνδεόμενη με
τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή παροχή υπηρεσιών από νομικά
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή εξακολουθεί να απαλλάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιδ’ της παρ.1 του άρθρου
22 του Κώδικα ΦΠΑ.
4.Στην Υπουργική Απόφαση Γ1/443/73 (Β΄87) Υγειονομική Διάταξη
«Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών» όπως τροποποιήθηκε με τις Γ4/1150/1976 ( Β’ 937/ και
ΔΥΓ2/80825/05/2006 (Β’ 120) υπουργικές αποφάσεις, προβλέπονται,
μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις κατασκευής, οι συνθήκες λειτουργίας των
κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και η παρακολούθηση της ασφαλούς
λειτουργίας αυτών.

5.Συναφώς δε στην περ. 13 της παρ. ΙΙ του άρθρου 75 του ν.3463/2006
(Α΄114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» προβλέπεται η
χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας
και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη
νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης αυτών.

Έν ας ν εαρός που είχ ε πάν ω
του αυτοσχ έδιο εμπρηστικό μηχ αν ισμό, εν τοπίστηκε και συν ελήφθη τα ξημερώματα στο Περιστέρι.
Σύμφων α με τις πρώτες πληροφορίες, ο ν εαρός κίν ησε τις
υποψίες αστυν ομικών που έκαν αν περιπολία κι όταν τον σταμάτησαν , για ν α τον ελέγξουν ,

διαπίστωσαν ότι είχ ε μαζί του μια
σακούλα, που περιείχ ε τον μηχ αν ισμό.
Ο ν εαρός μεταφέρθηκε στο
Αστυν ομικό Τμήμα, εν ώ κλήθηκε
στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος
Εξουδετέρωσης
Εκρηκτικών
Μηχ αν ισμών .
Οι αξιωματικοί διαπίστωσαν , ότι

ο μηχ αν ισμός απ οτελείτο απ ό
γκαζάκια και μπιτόν ι με βεν ζίν η.
Ο ν εαρός θα οδηγηθεί στη Γεν ική Αστυν ομική Διεύθυν ση και με
την
υπ όθεση,
όπ ως
όλα
δείχ ν ουν , θα ασχ οληθεί η Κρατική
Ασφάλεια.Ακόμη δεν έχ ει γίν ει
γν ωστό, αν πρόκειται για σεσημασμέν ο άτομο ή όχ ι.

6.Με βάση τα ανωτέρω, και σε συνέχεια των όσων διευκρινίστηκαν με
την εγκύκλιο Ε.2215/2021, σημειώνεται ότι εφαρμόζεται μειωμένος
συντελεστής ΦΠΑ 13% στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ιδιωτικά
ή δημοτικά κολυμβητήρια που αδειοδοτούνται με βάση τις ανωτέρω
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και με κάθε άλλη διάταξη που ορίζει το
πλαίσιο κατασκευής και λειτουργίας δεξαμενών κολύμβησης, υπό την
προϋπόθεση ότι, οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν δηλωθείσα στο φορολογικό μητρώο δραστηριότητα με ΚΑΔ 93.11.10.03 «Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)» και κατά το μέρος που οι υπηρεσίες αυτές αφορούν τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής για τέλεση αθλητικών αγωνισμάτων, προπόνηση ή εκπαίδευση αθλητών ή υδρογυμναστική και
όχι λοιπές υπηρεσίες κατά την παροχή των οποίων επιβάλλεται ο
κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24%.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν Γ. Κώτσηρας - Ζ. Ράπτη

Η

για την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

Υ φυπουργός Υ γείας, αρμόδια
για θέματα Ψυχ ικής Υ γείας και
Εξαρτήσεων , Ζωή Ράπτη και ο
Υ φυπουργός Δικαιοσύν ης, αρμόδιος για
θέματα Διεθν ούς Συν εργασίας και Αν θρωπ ίν ων
Δικαιωμάτων ,
Γιώργος
Κώτσηρας, υπέγραψαν χ θες Μν ημόν ιο
Συν εργασίας, με σκοπό τον κοιν ό
σχ εδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων για την προστασία,
υποστήριξη και αποκατάσταση των
θυμάτων εγκληματικών πράξεων .
Στο
π λαίσιο
υλοπ οίησης του
Μν ημον ίου, τα δύο Υ π ουργεία θα
λάβουν μέτρα - πρωτοβουλίες και θα
π ροβούν σε εν έργειες για την
εν ίσχ υση του πλαισίου προστασίας
των θυμάτων και τη διασφάλιση του
απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων
τους, όπως:

1) Η λήψη πρωτοβουλιών για την
αναβάθμιση των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και την παροχή
στοχευμένης ψυχολογικής υποστήριξης από ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους και ψυχολόγους στα
θύματα εγκληματικών πράξεων, με
έμφαση στα πλέον ευάλωτα και
ειδικότερα στα παιδιά, τα άτομα με
αναπηρία και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
2) Η ειδική επιμόρφωση των
εμπλεκόμενων
επαγγελματιών
(μεταξύ άλλων, δικαστικών και

εισαγγελικών λειτουργών, παιδοψυχιάτρων, ψυχολόγων, ψυχιάτρων
και κοινωνικών λειτουργών).
3) Συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους για την εκπαίδευση
και την ευαισθητοποίηση των
μελών τους, σχετικά με τις αρχές της
προστασίας των θυμάτων, με
ιδιαίτερη έμφαση στα θύματα που
χρήζουν ειδικής προστασίας.
4) Δράσεις για τη διασφάλιση της
αναλυτικής ενημέρωσης στα θύματα
αναφορικά με τα δικαιώματά τους.
Με αφορμή την υπ ογραφή του
Μν ημον ίου Συν εργασίας, η Υ φυπουργός Υ γείας, κα Ζωή Ράπτη, δήλωσε:
«Σήμερα, το Υ π ουργείο Υ γείας

εν ών ει τις δυν άμεις του με το Υ πουργείο Δικαιοσύν ης για τον σκοπό της
εν ίσχ υσης της προστασίας των θυμάτων , ιδίως αυτών που αν ήκουν σε ευάλωτες κοιν ων ικές ομάδες, όπως τα
άτομα με αν απηρία, τα παιδιά και τα
θύματα εν δοοικογεν ειακής βίας. Στόχ ος
μας είν αι ν α υποστηρίξουμε τα θύματα
π ου έχ ουν αν άγκη ειδικής π ροστασίας, επειδή κιν δυν εύουν ν α υποστούν ξαν ά θυματοποίηση, εκφοβισμό
και αν τεκδίκηση.
Απαραίτητη είν αι η αν άληψη πρωτοβουλιών , που θα εξασφαλίσουν τη
συν εργασία με ειδικό παιδοψυχ ολόγο ή
παιδοψυχ ίατρο των δομών Ψυχ ικής
Υ γείας. Μετά και την υπογραφή του

Κ. Μητσοτάκης: Απαράδεκτο να δεχόμαστε απειλές που φτάνουν
σε αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας
Συνάντηση του πρωθυπουργού με την πρόεδρο της Σλοβακίας, Ζουζάνα Τσαπούτοβα

Τ

θριάσιο-9

ην αναθεωρητική ρητορική
της Άγκυρας στηλίτευσε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που
είχε με την πρόεδρο της Σλοβακίας,
Ζουζάνα Τσαπούτοβα, τονίζοντας
πως «είναι απαράδεκτο η Ελλάδα
να δέχεται απειλές που φτάνουν
και σε αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας από μία χώρα που είναι
σύμμαχος στο ΝΑΤΟ».
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως ο
αναθεωρητισμός και η αλλαγή

συνόρων δεν μπορούν να γίνονται
ανεκτά, όπως ανέδειξε η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία. Σχολιάζοντας στη συνέχεια την κλιμακούμενη
επιθετική ρητορική της Τουρκίας,
επανέλαβε ότι πάγια θέση της
Ελλάδας είναι ο διάλογος με βάση
το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο
της Θάλασσας και τις σχέσεις
καλής γειτονίας.
Στο μέτωπο της ενεργειακής
κρίσης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη κοινής αντιμετώπι-

σης και τόνισε, εν όψει της συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 9
Σεπτεμβρίου, ότι οι μεγάλες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ενότητα
απαιτούν τολμηρές ευρωπαϊκές
αποφάσεις για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε την κ. Τσαπούτοβα για τις υποδομές που αναπτύσσει η Ελλάδα
προκειμένου να καταστεί κόμβος
εισαγωγής και μεταφοράς ενέργει-

Μν ημον ίου Συν εργασίας με το Υ πουργείο Μεταν άστευσης και Ασύλου για
τους ασυν όδευτους αν ηλίκους, αποδεικν ύουμε έμπρακτα ότι λαμβάν ουμε
μέριμν α για όλους τους συμπολίτες μας,
χ ωρίς διακρίσεις».
Από την πλευρά του, ο Υ φυπουργός
Δικαιοσύν ης, κ. Γιώργος Κώτσηρας,
αν έφερε:
«Η προστασία των δικαιωμάτων των
θυμάτων εγκληματικών πράξεων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το Υ πουργείο Δικαιοσύν ης, κάτι που αποτυπών εται σε πολλές από τις πρωτοβουλίες που έχ ουν
ήδη αν αληφθεί
όπως το Εθν ικό Σχ έδιο Δράσης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, οι πρόσφατες
τροποποιήσεις του Ποιν ικού Κώδικα
και του Κώδικα Ποιν ικής Δικον ομίας, το
Εθν ικό Σχ έδιο Δράσης κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας και τις δράσεις αρμοδιότητάς του στο Εθν ικό Σχ έδιο Δράσης για την αν τιμετώπιση της
σεξουαλικής βίας κατά των αν ηλίκων .
Στο π λαίσιο αυτό, λαμβάν ουμε τη
συγκεκριμέν η διυπουργική πρωτοβουλία και εν ών ουμε δυν άμεις με την Υ φυπουργό Υ γείας, αρμόδια για θέμα Ψυχ ικής Υ γείας, Ζωή Ράπτη, υπογράφον τας
το παρόν Μν ημόν ιο Συν εργασίας, με
στόχ ο ν α εν ισχ ύσουμε έτι περαιτέρω
την υποστήριξη και προστασία των
θυμάτων εγκληματικών πράξεων , με
έμφαση στα π λέον ευάλωτα απ ό
αυτά».

ας προς τα Βαλκάνια και την
Ευρώπη, καθώς και για την μεταφορά «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας από την Αφρική.
Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε
την κ. Τσαπούτοβα για την παρουσία σημαντικής σλοβακικής δύναμης στην ειρηνευτική δύναμη της
Κύπρου UNFICYP και για τη θέση
αρχής που τηρεί στο Κυπριακό και
θέτει στο επίκεντρο τον σεβασμό
του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ.
Σύμφωνα
με
το Μέγαρο
Μαξίμου, στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο
των διμερών σχέσεων, οι οποίες
έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ συζητήθηκαν θέματα διεθνούς, περιφερειακού και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στον
τομέα της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης.
Κατά την έναρξη της συνάντησης
ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος
της Σλοβακίας είχαν τον ακόλουθο
διάλογο:
*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είναι
μεγάλη μου χαρά που σας καλωσορίζω στην Ελλάδα, στο πλαίσιο
αυτής της επίσημης επίσκεψης, η
οποία αποτελεί απόδειξη της εξαιρετικής σχέσης των δύο χωρών
μας. Προσβλέπουμε στη συζήτησή
μας, όχι μόνο όσον αφορά τις διμερείς παραμέτρους της σχέσης μας
αλλά και τις κρίσιμες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουμε ως ενωμένη
Ευρώπη ενάντια στη ρωσική επιθε-

τικότητα και φυσικά τις δραματικές
επιπτώσεις που έχει επιφέρει
αυτός ο πόλεμος στις οικονομίες
μας, το αυξανόμενο κόστος ζωής.
Την υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το
αυξανόμενο κόστος της ενέργειας.
Όλες αυτές είναι σημαντικές προκλήσεις.Αλλά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά και να ευχαριστήσω
την Σλοβακία διότι πάντα μάς
στηρίζετε. Πάντα βρίσκεστε στην
πλευρά του Διεθνούς Δικαίου. Σας
θεωρούμε αληθινό φίλο και πιστό
σύμμαχο της χώρας μας.
*Zuzana Čaputová:* Σας ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή.
Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτήν την
ευκαιρία να σας συναντήσω κατ’
ιδίαν. Γνωριστήκαμε πριν από μερικές εβδομάδες στη Σύνοδο του
ΝΑΤΟ. Όπως είπατε, οι διμερείς
μας σχέσεις είναι σε πολύ καλό
επίπεδο αλλά βλέπω ότι υπάρχει
προοπτική για ενίσχυση και εμβάθυνση της διμερούς μας συνεργασίας σε πολλούς τομείς και φυσικά στο ζήτημα της ενεργειακής
κρίσης. Είχα μια πολύ παραγωγική
και χρήσιμη συζήτηση με την κα
Πρόεδρο και προσβλέπω και στη
δική μας συζήτηση.
*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Είναι
χαρά μας που έχουμε δύο γυναίκες
Προέδρους. Όπως γνωρίζετε, η κα
Πρόεδρος είναι η πρώτη γυναίκα
Πρόεδρος στην ιστορία της Δημοκρατίας μας. Πιστεύω πως, απ’ αυτήν
την άποψη, στέλνουμε ένα πολύ
σημαντικό μήνυμα.
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10 -θριάσιο

Ίκαρος Νεοκτίστων – Εθνικός
Πανοράματος
ΡΕΠΟ – Σκορπιός Φυλής
Μικρασιατική – Ζωφριά
Απόλλων Ποντίων – Πυρρίχιος
ΠΑΟΚ Μάνδρας – Νέα Πέραμος
Ακράτητος – Μεγαρικός
Αστέρας Μαγούλας – Ηρακλής
Ελευσίνας
Ασπρόπυργος – Κριός Ασπροπύργου

Η κλήρωση του πρωταθλήματος
στην Δυτική Αττική

Εγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας στην Δυτική Αττική. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 24/9
1η αγωνιστική

Ασπρόπυργος – Ίκαρος Νεοκτίστων
Κριός Ασπροπύργου – Ηρακλής
Ελευσίνας
Μεγαρικός – Αστέρας Μαγούλας
Νέα Πέραμος – Ακράτητος
Πυρρίχιος – ΠΑΟΚ Μάνδρας
Ζωφριά – Απόλλων Ποντίων
Σκορπιός Φυλής – Μικρασιατική
Εθνικός Πανοράματος – ΡΕΠΟ
2η αγωνιστική

Αστέρας Μαγούλας – Κριός
Ασπροπύργου
Ακράτητος – Ηρακλής Ελευσίνας
ΠΑΟΚ Μάνδρας – Μεγαρικός
Απόλλων Ποντίων – Νέα Πέραμος
Μικρασιατική – Πυρρίχιος
ΡΕΠΟ – Ζωφριά
Ίκαρος Νεοκτίστων – Σκορπιός
Φυλής
Εθνικός Πανοράματος – Ασπρόπυργος
3η αγωνιστική

Ακράτητος – Αστέρας Μαγούλας
Κριός Ασπροπύργου – ΠΑΟΚ
Μάνδρας
Ηρακλής Ελευσίνας – Απόλλων
Ποντίων
Μεγαρικός – Μικρασιατική
Νέα Πέραμος – ΡΕΠΟ
Πυρρίχιος – Ίκαρος Νεοκτίστων
Ζωφριά – Εθνικός Πανοράματος
Ασπρόπυργος – Σκορπιός
Φυλής
4η αγωνιστική

ΠΑΟΚ Μάνδρας – Ακράτητος
Απόλλων Ποντίων – Αστέρας
Μαγούλας
Μικρασιατική – Κριός Ασπροπύργου
ΡΕΠΟ – Ηρακλής Ελευσίνας
Ίκαρος Νεοκτίστων – Μεγαρικός
Εθνικός Πανοράματος – Νέα
Πέραμος
Σκορπιός Φυλής – Πυρρίχιος
Ζωφριά – Ασπρόπυργος

5η αγωνιστική

Απόλλων Ποντίων – ΠΑΟΚ Μάνδρας
Ακράτητος – Μικρασιατική
Αστέρας Μαγούλας – ΡΕΠΟ
Κριός Ασπροπύργου – Ίκαρος
Νεοκτίστων
Ηρακλής Ελευσίνας – Εθνικός
Πανοράματος
Μεγαρικός – Σκορπιός Φυλής
Νέα Πέραμος – Ζωφριά
Ασπρόπυργος – Πυρρίχιος
6η αγωνιστική

Μικρασιατική – Απόλλων Ποντίων
ΡΕΠΟ – ΠΑΟΚ Μάνδρας
Ίκαρος Νεοκτίστων – Ακράτητος
Εθνικός Πανοράματος – Αστέρας
Μαγούλας
Σκορπιός Φυλής – Κριός Ασπροπύργου
Ζωφριά – Ηρακλής Ελευσίνας
Πυρρίχιος – Μεγαρικός
Νέα Πέραμος – Ασπρόπυργος
7η αγωνιστική

ΡΕΠΟ – Μικρασιατική
Απόλλων Ποντίων – Ίκαρος
Νεοκτίστων
ΠΑΟΚ Μάνδρας – Εθνικός Πανοράματος
Ακράτητος – Σκορπιός Φυλής
Αστέρας Μαγούλας – Ζωφριά
Κριός
Ασπροπύργου
–
Πυρρίχιος
Ηρακλής Ελευσίνας – Νέα Πέραμος
Ασπρόπυργος – Μεγαρικός
7η αγωνιστική

Ίκαρος Νεοκτίστων – ΡΕΠΟ
Εθνικός Πανοράματος – Μικρασιατική
Σκορπιός Φυλής – Απόλλων
Ποντίων
Ζωφριά – ΠΑΟΚ Μάνδρας
Πυρρίχιος – Ακράτητος
Νέα
Πέραμος – Αστέρας
Μαγούλας
Μεγαρικός – Κριός Ασπροπύργου
Ηρακλής Ελευσίνας – Ασπρόπυργος
8η αγωνιστική

9η αγωνιστική

Σκορπιός Φυλής – Εθνικός
Πανοράματος
Ζωφριά – Ίκαρος Νεοκτίστων
Πυρρίχιος – ΡΕΠΟ
Νέα Πέραμος – Μικρασιατική
Μεγαρικός – Απόλλων Ποντίων
Ηρακλής Ελευσίνας – ΠΑΟΚ
Μάνδρας
Κριός Ασπροπύργου – Ακράτητος
Αστέρας Μαγούλας – Ασπρόπυργος
10η αγωνιστική

Σκορπιός Φυλής – Ζωφριά
Εθνικός
Πανοράματος
–
Πυρρίχιος
Ίκαρος Νεοκτίστων – Νέα Πέραμος
ΡΕΠΟ – Μεγαρικός
Μικρασιατική – Ηρακλής Ελευσίνας
Απόλλων Ποντίων – Κριός
Ασπροπύργου
ΠΑΟΚ Μάνδρας – Αστέρας
Μαγούλας
Ασπρόπυργος – Ακράτητος
11η αγωνιστική

Πυρρίχιος – Ζωφριά
Νέα Πέραμος – Σκορπιός Φυλής
Μεγαρικός – Εθνικός Πανοράματος
Ηρακλής Ελευσίνας – Ίκαρος
Νεοκτίστων
Κριός Ασπροπύργου – ΡΕΠΟ
Αστέρας Μαγούλας – Μικρασιατική
Ακράτητος – Απόλλων Ποντίων
ΠΑΟΚ Μάνδρας – Ασπρόπυργος
12η αγωνιστική

Πυρρίχιος – Νέα Πέραμος
Ζωφριά – Μεγαρικός
Σκορπιός Φυλής – Ηρακλής
Ελευσίνας
Εθνικός Πανοράματος – Κριός
Ασπροπύργου
Ίκαρος Νεοκτίστων – Αστέρας
Μαγούλας
ΡΕΠΟ – Ακράτητος
Μικρασιατική – ΠΑΟΚ Μάνδρας
Ασπρόπυργος – Απόλλων Ποντίων
13η αγωνιστική

Μεγαρικός – Νέα Πέραμος
Ηρακλής Ελευσίνας – Πυρρίχιος
Κριός Ασπροπύργου – Ζωφριά
Αστέρας Μαγούλας – Σκορπιός
Φυλής

Ακράτητος – Εθνικός Πανοράματος
ΠΑΟΚ Μάνδρας – Ίκαρος Νεοκτίστων
Απόλλων Ποντίων – ΡΕΠΟ
Μικρασιατική – Ασπρόπυργος
14η αγωνιστική

Νέα Πέραμος – Κριός Ασπροπύργου
Πυρρίχιος – Αστέρας Μαγούλας
Ζωφριά – Ακράτητος
Σκορπιός Φυλής – ΠΑΟΚ Μάνδρας
Εθνικός Πανοράματος – Απόλλων Ποντίων
Ίκαρος Νεοκτίστων – Μικρασιατική
Ασπρόπυργος – ΡΕΠΟ
Μεγαρικός – Ηρακλής Ελευσίνας
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1η αγωνιστική

ΑΕ Ζεφυρίου-Ευκλείδης
Λέων-Ερμής Άνω Λιοσίων
Πανλιοσιακός-Μανδραϊκός
Αίας Παραλίας-Ατρόμητος Ελευσίνας
Βύζας Μεγάρων Β’-Δύναμη
Ασπροπύργου
ΡΕΠΟ: Λαμπερή Ελευσίνας
2η αγωνιστική

Λαμπερή Ελευσίνας -ΑΕ Ζεφυρίου
Ευκλείδης-Λέων
Ερμής Άνω Λιοσίων -Αίας Παραλίας
Μανδραϊκός-Βύζας Μεγάρων Β’
Δύναμη Ασπροπύργου-Ατρόμητος Ελευσίνας
ΡΕΠΟ: Πανλιοσιακός
3η αγωνιστική

ΑΕ Ζεφυρίου-Λέων
Πανλιοσιακός-Λαμπερή Ελευσίνας
Αίας Παραλίας-Ευκλείδης
Δύναμη Ασπροπύργου-Ερμής
Άνω Λιοσίων
Ατρόμητος Ελευσίνας –Μανδραϊκός
ΡΕΠΟ: Βύζας Μεγάρων Β’
4η αγωνιστική

Πανλιοσιακός-ΑΕ Ζεφυρίου
Λέων-Αίας Παραλίας
Λαμπερή Ελευσίνας -Βύζας
Μεγάρων Β’
Ευκλείδης-Δύναμη Ασπροπύργου
Μανδραϊκός-Ερμής
Άνω
Λιοσίων
ΡΕΠΟ: Ατρόμητος Ελευσίνας
5η αγωνιστική

ΑΕ Ζεφυρίου-Αίας Παραλίας
Βύζας Μεγάρων Β’-Πανλιοσιακός
Δύναμη Ασπροπύργου-Λέων

Ατρόμητος Ελευσίνας -Λαμπερή
Ελευσίνας
Μανδραϊκός-Ευκλείδης
ΡΕΠΟ: Ερμής Άνω Λιοσίων
6η αγωνιστική

Βύζας Μεγάρων Β’-ΑΕ Ζεφυρίου
Αίας Παραλίας-Δύναμη Ασπροπύργου
Πανλιοσιακός-Ατρόμητος Ελευσίνας
Λέων-Μανδραϊκός
Λαμπερή Ελευσίνας -Ερμής Άνω
Λιοσίων
ΡΕΠΟ: Ευκλείδης
7η αγωνιστική

ΑΕ Ζεφυρίου-Δύναμη Ασπροπύργου
Ατρόμητος Ελευσίνας -Βύζας
Μεγάρων Β’
Μανδραϊκός-Αίας Παραλίας
Ερμής Άνω Λιοσίων -Πανλιοσιακός
Ευκλείδης-Λαμπερή Ελευσίνας
ΡΕΠΟ: Λέων
8η αγωνιστική

Ατρόμητος Ελευσίνας -ΑΕ Ζεφυρίου
Δύναμη Ασπροπύργου-Μανδραϊκός
Βύζας Μεγάρων Β’-Ερμής Άνω
Λιοσίων
Πανλιοσιακός-Ευκλείδης
Λέων-Λαμπερή Ελευσίνας
ΡΕΠΟ: Αίας Παραλίας
9 η αγωνιστική

ΑΕ Ζεφυρίου-Μανδραϊκός
Ερμής Άνω Λιοσίων -Ατρόμητος
Ελευσίνας
Ευκλείδης-Βύζας Μεγάρων Β’
Λαμπερή Ελευσίνας -Αίας Παραλίας
Λέων-Πανλιοσιακός
ΡΕΠΟ: Δύναμη Ασπροπύργου
10η αγωνιστική

Ερμής Άνω Λιοσίων -ΑΕ Ζεφυρίου
Ατρόμητος
Ελευσίνας
Ευκλείδης
Δύναμη Ασπροπύργου-Λαμπερή Ελευσίνας
Βύζας Μεγάρων Β’-Λέων
Αίας Παραλίας-Πανλιοσιακός
ΡΕΠΟ: Μανδραϊκός
11η αγωνιστική

Ευκλείδης-Ερμής Άνω Λιοσίων
Λαμπερή Ελευσίνας –Μανδραϊκός
Λέων-Ατρόμητος Ελευσίνας
Πανλιοσιακός-Δύναμη Ασπροπύργου
Αίας Παραλίας-Βύζας Μεγάρων
Β’
ΡΕΠΟ: ΑΕ Ζεφυρίου
Επιμέλεια:
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΕΣΤΗΣ
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SL2: Έγινε η
κλήρωση
* Στις 15-16
Οκτωβρίου
ξεκινάει το
πρωτάθλημα

Πραγματοποιήθηκε η
κλήρωση της Σούπερ
Λίγκας 2 για τη σεζόν
2022-23 στα γραφεία
της διοργανώτριας.

Είχε προηγηθεί
Διοικητικό Συμβούλιο.
Εκεί τέθηκαν επί
τάπητος αρκετά θέματα.
Μέσα σε όλα
αποφασίστηκε να
ξεκινήσει το νέο
πρωτάθλημα στις 1516 Οκτωβρίου. Τότε
θα έχουν ξεκαθαρίσει
όλα σχετικά και με τις

Μακεδονικός-Νίκη
Βόλου

Παναθηναϊκός Β’Απόλλων Λάρισας
ΠανσερραϊκόςΘεσπρωτός

Ηρακλής-Αλμωπός
Αριδαίας

Ρεπό: Αναγέννηση
Καρδίτσας
Β’ όμιλος

ΕργοτέληςΠροοδευτική
Αιγάλεω-ΟΦ
Ιεράπετρας

Διαγόρας-Κηφισιά

Η 1η αγωνιστική

Απόλλων ΣμύρνηςΑΕΚ Β’

Απόλλων ΠόντουΞάνθη

Επισκοπή-Ολυμπιακός
Β’

Βέροια-ΠΑΟΚ Β’

Ρεπό: Καλλιθέα

Βόρειος όμιλος

ΑΕΛ-Ομάδα Α

θριάσιο-11

Καλαμάτα-Ηρόδοτος

Χανιά-Παναχαϊκή

ΕΠΣΔΑ: Η κλήρωση
του Κυπέλλου
Α’ Φάση

Μανδραϊκός- Ασπρόπυργος
ΠΑΟΚ Μάνδρας- Απόλλων Ποντίων
Αστέρας Μαγούλας- Νέα Πέραμος
Ηρακλής Ελευσίνας- Κριός Ασπροπύργου
ΑΕ Ζεφυρίου- Ευκλείδης
Μεγαρικός- Ζωφριά

Λαμπερή Ελευσίνας- Μικρασιατική
Ακράτητος- Δύναμη Ασπροπύργου
Σκορπιός Φυλής- Ατρόμητος Ελευσίνας
Πανλιοσιακός- Λέων
Πυρρίχιος- Ίκαρος Ασπροπύργου
Αίας Παραλίας- Ερμής Άνω Λιοσίων
Απευθείας στη Β’ φάση του Κυπέλλου περνάει ο
Εθνικός Πανοράματος.
Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 10-11/9.

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ:
Συνάντηση με τον δήμαρχο
Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγαρέων κ.
Γρηγόρη Σταμούλη είχαν μέλη του Δ.Σ.
του Βύζαντα με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο κ. Τάσο Σάλτα.
Στην συνάντηση στην οποία συμμετείχαν επίσης, ο πρόεδρος του «Ηρόδωρου» κ.Σπύρος Τσιούνης και οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Κώστας Καράμπελας και
Ιερόθεος Πολυχρόνης, οι εκπρόσωποι
της διοίκησης του Βύζαντα έθεσαν τα
προβλήματα που υπάρχουν στο Δημοτικό Γήπεδο των Μεγάρων, επισημαίνοντας, ότι από την πλευρά της Δημοτικής
Αρχής πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες
παρεμβάσεις προκειμένου ο Βύζας να
πάρει την άδεια χρήσης του συγκεκριμένου γηπέδου στο πρωτάθλημα της Γ’
Εθνικής.
Επίσης συζητήθηκε και το θέμα που
αφορά την οικονομική ενίσχυση της ομάδας από την πλευρά του Δήμου – έπειτα
από την δημόσια δέσμευση του
Δημάρχου – με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο

κ. Ιερόθεο Πολυχρόνη να παραπέμπει
τους παράγοντες του Βύζαντα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, κάνοντας
γνωστό ότι η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Μεγαρέων (ΑΔΑ: 6Μ7ΡΩΚΠ –
ΜΗ8) για την ενίσχυση, του σωματείου,
έχει ληφθεί κατά πλειοψηφία με μερίδα
της αντιπολίτευσης να ψηφίζει αρνητικά.
Αναμένουμε από τον κ. Δήμαρχο και
τους συνεργάτες του, να κάνουν άμεσα το
καλύτερο δυνατό, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για να μπορέσει να
αγωνιστεί η ομάδα στην ιστορική της
έδρα και στην Γ’ Εθνική.
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12-θριάσιο

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

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

Εν διαφερόμαστε για την κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγωγής στις βιομηχαν ικές μας εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τ ήρηση των ισχυόντων κανονισμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρδιας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών.

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την Τ ΕΚΑΤ
Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό ,
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα
και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τ ηλέφωνο :
6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16
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ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η
εταιρεία
Tile organosi
αναζητά άμεσα να καλύψ ει
2 θέσεις γραμματέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε
προφορικό
και
γραπτό
επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ ταχύτητα στην πληκτρολόγηση

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΔΡΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Τ ο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ
σε
συνεργασί α με τον
Δήμο
Ελευσί νας
καλούν τους Δημότες
να προσφέρουν σχολικά είδη.
Συ γ κ ε ν τρ ώ ν ο υ μ ε
τσάντες,
μολύβι α,
τετράδια, στυλό, μαρκαδόρους, χάρακες,
μπλοκ ζωγραφικής και
όλα όσα χρειάζονται οι
μαθητές για το σχολείο τους.
Τ α σχολι κά εί δη
που θα προσφερθούν
θα πρέπει να είναι
καινούρια, ή μεταχειρι σμένα, σε άρι στη
κατάσταση, έτοιμα να
χρησιμοποιηθούν.

Τα σχολικά αυτά, θα
τα παραλάβουν οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου και στη συνέχεια θα τα διανείμουν σε παιδιά που
έχουν πραγματική ανάγκη.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου από τις
10:00 έως τις 18:00, στο Δημαρχείο Ελευσίνας.

- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 1 : 4ωρη & 1 : 6ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα

Παρακαλώ αποστείλατε
βιογραφικά στο
info@tileorganosi.gr

θριάσιο-13

14-θριάσιο
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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
Αστυνομικό Τμήμα
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν.
210 55 46 579 - 210 55 46
Λιμεναρχείο
210 55

213 2140410
210 55 46
Αντιστάσεως
930
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 ) Κ υ π ρ α ί ο υ
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε αρτοζαχαροπλαστείο στην

περιοχή του Ασπροπύργου για πλήρη απασχόληση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν επιθυμητή. Επικοινωνιακές δεξιότητες -Ομαδικότητα - Ευελιξία
ωραρίου Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6937427107

Κα Κωνσταντίνα. Ωράριο επικοινωνίας: 06:00-18:00.

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και
υπάλληλο γραφείου

Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβενοχωρίων 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 υποδείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή.
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.

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 140 τμ στον
Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας

με 50 τμ πατάρι και χώρος στάθμευσης 150 τμ
περίπου. Επικοινωνία στο 6981788414
ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Η εταιρία ανταλλακτικών αυτοκινήτου Lagios Parts

αναζητά κοπέλα υπάλληλο γραφείου για την περιοχή
του Ασπροπύργου . Επικοινωνία στο 6951959360
lagiosparts@gmail.com

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για τεχνική υποστήριξη
συνεργείου διασκευής
οχημάτων σε υγραεριοκίνητα με έδρα την Μαγούλα
Αττικής. 6949227491 ΚΑΙ 6934551633 email
n.fotiadis@sime.gr
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα
35 τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση,
μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, νυχτερινό ρεύμα,
χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές,
τιμή
400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '10, μπάνιο, ενεργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τιμή 410€, 09:0021:00 6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή
'97, μπάνιο, σε οικόπεδο
650 τ.μ., θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση με ατομική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι, πάρκιν πιλοτής, κουφώματα αλουμινίου,

θριάσιο-15

χωρίς ασανσέρ, ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρμαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλόνι ,κουζίνα με
καθιστικό και τζάκι και μεγάλο κήπο, τιμή 480€,
συζητήσιμη. SYNTHESIS
S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, 1 υ/δ,
αυτόνομη θέρμανση,
πόρτα
ασφαλείας,
ηλιακός, ανοικτό πάρκιν,
κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος χώρος με κουζίνα και
μπάνιο, τιμή 300€,
συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση οροφοδιαμέρισμα
170 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου,
προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή '80, μπάνιο, 2
wc, θέρμανση: αυτόνομη
θέρμανση με κεντρική εγ-

κατάσταση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, χωρίς
κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Ε,
///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι
μεγάλο, κουζίνα, μπάνιο,
2 wc, πόρτα ασφαλείας,
αυτ. θέρμανση πετρελαίου και λέβητας, ηλιακό.
Κοντά στο κέντρο της
πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-agents1327401). ASPIS
REAL
ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'79, 2 μπάνια, ανακαινισμένη, ανακαίνιση '20, τιμή 450€, 09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 1 υ/δ,
ενεργ. κλ. Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€

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

ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

Απαραίτητα Προσόντα:
§
Απολυτήρι ος τί τλος τρι τάξι ου
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 αλλοδαπής ή ανώτερος
§ Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§ Επαγγελματική εμπειρίατουλάχιστον 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 ευκολίαστην επικοινωνία
§ Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημάτων WMS

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2
υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:0022:00
6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, κήπος, ανακαινισμένη, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, 1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, καλοριφέρ,
χωρίς σκάλες, κατάλληλη
και για ηλικιωμένους και
άτομα με κινητικά προβλήματα, δεκτά κατοικίδια,
τιμή 500€ 6944461852

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα 40 τ.μ., 1 επίπεδο,
ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή
'85, μπάνιο, θέρμανση:
κεντρική θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή
300€ (e-agents1066075).
ASPIS REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:

1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρμανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου
Δημητρίου
6908461120
Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια:
1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Η εταιρεία Eye Facility
Management αναζητά:

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

Απαραίτητα Προσόντα:

•Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ν.2518/97 σε ισχύ.
•Απόφοιτος Μέσης Εκπαίδευσης.
•Δυνατότητα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών.
•Βασικές Γνώσεις Η/Υ.
Η εταιρεία παρέχει:

•Άμεση Πρόσληψη.
•Μόνιμη Απασχόληση.
•Συνεχή Εκπαίδευση.
•Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον.
•Δυνατότητες Επαγγελματικής Εξέλιξης.

Αν επιθυμείτε, να γίνετε μέλος της
ομάδας μας, μπορείτε να υποβάλλετε 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 2106121719.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την εταιρεία μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
w w w .eyefm.gr

16-θριάσιο
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