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Τον Δεκέμβριο πρόκειται να δοθεί και πάλι εφάπαξ
ενίσχυση στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Οι
διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη καταβο-

λή είναι πως το ποσό αυξάνεται στα 250 ευρώ (από 200
προηγουμένως), ενώ διευρύνεται σημαντικά το πλήθος
των ωφελούμενων συνταξιούχων καθώς την ενίσχυση θα
την λάβουν όσοι συνταξιούχοι έχουν μηνιαίο εισόδημα
800 ευρώ αντί των 600 ευρώ που ίσχυε, ενώ αντίστοιχα
διευρύνονται και τα κριτήρια του οικογενειακού εισοδή-
ματος και της περιουσίας.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι:

1 εκατομμύριο συνταξιούχοι (από 634.000 που ίσχυε
πέρυσι), με ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως
9.600 ευρώ (έναντι 7.200), ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
έως 16.800 ευρώ (έναντι 14.400) και ακίνητη περιουσία
έως 300.000 ευρώ (έναντι 200.000 ευρώ),

35.000 ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ,
225.000 δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-

ματος που θα λάβουν διπλή δόση τον Δεκέμβριο,
172.000 δικαιούχοι επιδόματος ΑμεΑ,
800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ, θα

λάβουν αυξημένο επίδομα κατά 50%,
100.000 μακροχρόνια άνεργοι από 12 έως 24 μήνες

–στη βάση του μοντέλου που εφαρμόστηκε κατά τη διάρ-
κεια της πανδημίας- που δεν είναι δικαιούχοι του Ελάχι-
στου Εγγυημένου Εισοδήματος με ετήσιο ατομικό φορο-
λογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ και ετήσιο οικογενει-
ακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ.

Συνολικά, οι δικαιούχοι του μέτρου είναι 2,3 εκατομ-
μύρια συμπολίτες μας και το συνολικό κόστος ανέρχεται
σε 496 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 250 εκατ.
ευρώ αφορούν στους συνταξιούχους.

Επίδομα ακρίβειας: Οι τρεις «κόφτες»

Στο όριο δεν μετρά μόνο το εισόδημα από συντάξεις
αλλά από κάθε πηγή. Το εν λόγω εισοδηματικό κριτήριο
είναι διευρυμένο σε σχέση με πέρυσι που ο «κόφτης»
ανερχόταν σε 600 ευρώ τον μήνα.

Ο δεύτερος «κόφτης», που δεν έχει ακόμα ανακοινωθ-
εί, είναι το περιουσιακό κριτήριο. Πέρυσι το όριο της αξίας
της περιουσίας δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα 200.000
ευρώ.

Ο τρίτος «κόφτης» είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδ-
ημα. Φέτος το όριο για το οικογενειακό εισόδημα έρχεται
στα 16.800 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν 14.400 ευρώ. Τι
σημαίνει αυτό; Ότι θα υπάρξουν ζευγάρια συνταξιούχων
με ατομικό εισόδημα 800 ευρώ που δεν θα καταφέρουν
να πάρουν εις διπλούν το επίδομα. Κι αυτό επειδή το πλα-
φόν του οικογενειακού εισοδήματος (16.800€) δεν είναι
το διπλάσιο του ατομικού πλαφόν (9.600€) όπως πέρυσι
(7.200€ - 14.400€).

Πότε θα δοθεί η επιταγή ακρίβειας

Από τις 15 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθ-
εί η καταβολή της επιταγής ακρίβειας ύψους 250 ευρώ για
2,3 εκ. ωφελούμενους, σύμφωνα με πληροφορίες

Επίδομα ακρίβειας: Οι τρεις «κόφτες»
- Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της
Δευτέρας (26/9) στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθ-
ου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του δυο άνθ-
ρωποι.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το τροχαίο

δυστύχημα έγινε περίπου στις 11 το πρωί, και ενεπ-
λάκησαν τρία οχήματα.

Τυλίχθηκε στις φλόγες το ταξί και ο οδηγός
στάθμευσε στη ΛΕΑ
Όλα ξεκίνησαν όταν ένα ταξί τυλίχθηκε -για

άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο- στις φλόγες περίπου
στο 89ο χλμ Ν.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος
της Αρχαίας Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα.
Ο οδηγός του μόλις αντιλήφθηκε τη φωτιά, στα-

μάτησε αμέσως δεξιά και στάθμευσε στη ΛΕΑ, προ-
κειμένουυ τόσο ο ίδιος όσο και οι άλλοι δυο επι-
βαίνοντες να προλάβουν να βγουν έξω από το
όχημα.

Έκοψε ταχύτητα να δει τι συμβαίνει – Το
τρίτο ΙΧ «καρφώθηκε» πίσω του
Λίγα δευτερόλεπτα μετά τη μοιραία σύγκρουση,

ένα δεύτερο όχημα το οποίο περνούσε από το
σημείο όπου φλεγόταν το ταξί, στο ρεύμα προς
Αθήνα, «έκοψε» ταχύτητα προκειμένου να καταλά-
βει τι συμβαίνει και αν κάποιος άνθρωπος χρειάζε-
ται βοήθεια.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Σοκαριστικό τροχαίο με 2 
νεκρούς στην Αθηνών Κορίνθου 

Σταμάτησε ταξί γιατί έπιασε φωτιά και τράκαραν

άλλα 2 ΙΧ από πίσω



Σ
υνολικά 16 κλεμμένα οχήματα
εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής εγκατα-
λελειμμένα σε ρέμα, στην περιοχή της

Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα
σημείο, στο οποίο συμμορία κακοποιών
πετούσε, για να εξαφανίσει τα κλεμμένα οχήματα,
τα οποία προηγουμένως χρησιμοποιούσαν σε
παράνομες ενέργειες, όπως ληστείες και κλοπές.

Η ανακάλυψη έγινε τυχαία, όταν ο δήμος Φυλής
αποφάσισε να καθαρίσει εν όψει χειμώνα το
συγκεκριμένο σημείο του ρέματος και οι

υπάλληλοί  του ειδοποίησαν αμέσως την
Αστυνομία.

Για κάποια από αυτά τα οχήματα η Αστυνομία
έχει ήδη διαπιστώσει ότι απασχολούν, ενώ για
αρκετά από αυτά οι κακοποιοί έχουν παραποιήσει
ακόμη και τον αριθμό πλαισίου.

Το σημείο όπου βρέθηκαν είναι πολύ δύσκολο
να ανασυρθούν και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να
επιστρατευθούν μεγάλοι γερανοί, για να μεταφέρ-
ουν τα οχήματα στην πλησιέστερη αστυνομική
διεύθυνση και μετά καθένα από αυτά να διαπι-
στώσουν οι Αρχές σε ποια παράνομη ενέργεια
έχουν χρησιμοποιηθεί.
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Μ ε επιτυχία διεξήχθη το διαδικτυακό
σεμινάριο (Webinar) που διοργάνωσε
η Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και

Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλ-
ητισμού με θέμα: «Βιομηχανική κληρονομιά
και Αυτοδιοίκηση: Από την Αναγνώριση και
αξιολόγηση στην προστασία, ανάδειξη και
διαχείριση».

Οι εργασίες του Σεμιναρίου πραγματοποιήθη-
καν υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας, με συνδιοργανωτή τον Δήμο
Καβάλας και την υποστήριξη του Ελληνικού
Τμήματος TICCIH και της Ελληνικής Εταιρείας
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού – Παραρτήματος
Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετείχε ενεργά στη δια-
δικτυακή συζήτηση, μετά και από κάλεσμα της
διοργάνωσης, με ομιλητή τον Αντιδήμαρχο
Μαυρογιάννη Αθανάσιο, με θέμα: «Η αξιοποίηση
του κτιριακού αποθέματος της Ελευσίνας και η
συμβολή στην Τοπική Ανάπτυξη».

Στην ομιλία
του ο Αντιδή-
μαρχος αφού
α ν α φ έ ρ θ η κ ε
στην ιστορία
των διασωζόμε-
νων ανενεργών
β ι ο μη χα ν ι ώ ν
της Ελευσίνας,
έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στο
«Παλαιό Ελαι-
ουργείο», το
ε ρ γ ο σ τ ά σ ι ο
χρωμάτων και
β ε ρ ν ι κ ι ώ ν
«Ίρις» και στις
εργασίες αποκατάστασης που ήδη εκτελούνται,
ώστε να αξιοποιηθούν με στόχο τη βιώσιμη ανά-
πτυξη και την αλλαγή παραδείγματος για την
τοπική ανάπτυξη. 

Στόχος του σεμινα-
ρίου ήταν αφενός η
ενημέρωση των
αυ το δ ι ο ι κη τ ι κών
παραγόντων, που
καλούνται  να
διαχειριστούν έργα
πολιτισμού, σχετικά
με την αναγνώριση
της αξίας των
στοιχείων της βιομ-
ηχανικής κληρονο-
μιάς, αφετέρου δε, η
παρουσίαση καλών
εφαρμοσμένων παρ-
αδειγμάτων από
την Ελλάδα, προ-

στασίας και ανάδειξής τους ως υποδομές ανά-
πτυξης, καθώς και η ενημέρωση για δυνατότητες
δικτύωσης για τη διαχείριση των βιομηχανικών
μνημείων και τόπων.

Ενεργή συμμετοχή του Δήμου Ελευσίνας στο Webinar «Βιομηχανική κληρονομιά και Αυτοδιοίκηση:
Από την Αναγνώριση και αξιολόγηση στην προστασία, ανάδειξη και διαχείριση»

Νεκροταφείο… αυτοκινήτων εντοπίστηκε 
σε ρέμα στη Δυτική Αττική

ΗΗ  αανναακκάάλλυυψψηη  έέγγιιννεε  ττυυχχααίίαα,,  όότταανν  οο  δδήήμμοοςς  ΦΦυυλλήήςς  ααπποοφφάάσσιισσεε  
νναα  κκααθθααρρίίσσεειι  εενν  όόψψεειι  χχεειιμμώώνναα  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  σσηημμεείίοο  ττοουυ  ρρέέμμααττοοςς

κκααιι  οοιι  υυππάάλλλληηλλοοίί  ττοουυ  εειιδδοοπποοίίηησσαανν  ααμμέέσσωωςς  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοομμίίαα..

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παι-
δείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευ-

σίνας, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα δια-
νείμει σχολικά είδη σε παιδιά οικογενειών που
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικο-
νομικά προβλήματα.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθυνθούν
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, στην οδό
Ρήγα Φεραίου 70 και να υποβάλουν αίτηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμι-
ση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε μαθητή.

Όσοι δεν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου μας, θα προσ-
κομίσουν επιπλέον το πρόσφατο Ε1 και
εκκαθαριστικό.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να
απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2131601433 και
2131601417.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 2

ΜΑΝΔΡΑΜΑΝΔΡΑ
Αρχίζει η διανομήΑρχίζει η διανομή

ξυλείας από τιςξυλείας από τις
καμένες εκτάσειςκαμένες εκτάσεις

του Δήμουτου Δήμου

Αρχίζει από τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου η διανο-
μή ξυλείας στους δημότες που κατέθεσαν αίτηση
κι έχουν ενημερωθεί σχετικώς.

Πρόκειται για ξύλα από τις καμένες δασικές εκτά-
σεις στην επικράτεια του Δήμου, που εξασφ-
αλίστηκαν σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη
του Δασαρχείου.

Η παραλαβή της ξυλείας θα γίνεται από το χώρο
του εργοταξίου.

Για πληροφορίες καλείτε στο 213 2014958

Το μοιραίο
δυστυχώς δεν
άργησε να
συμβεί, καθώς
ένα τρίτο όχημα
που ακολουθ-
ούσε, δεν αντε-
λήφθη ότι το
προπορευόμενο
ΙΧ μείωσε
ταχύτητα, με
αποτέλεσμα να
« κ α ρ φ ω θ ε ί »
πίσω του.
Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης του δεύτερου και του τρίτου οχήματος,

σκοτώθηκαν ακαριαία οι δυο οδηγοί, με την Πυροσβεστική να προχωρά στον
απεγκλωβισμό τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το ταξί τόσο ο οδηγός όσο και οι δυο επι-

βάτες, πρόλαβαν να βγουν μόνοι τους και να αποφύγουν τη φωτιά αλλά και τη
σύγκρουση των άλλων οχημάτων. Ωστόσο το hmerisiakorinthou.gr αναφέρει
ότι υπάρχει τραυματισμός χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστό το μέγεθός του.
Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ έσπευσαν περι-

πολικά και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.

Επιχειρηματίας από την Πάτρα ένας από τους νεκρούς

Ενας εκ των δύο νεκρών στο τροχαίο δυστύχημα στην Αρχαία Κόρινθο είναι
ο γνωστός 69χρονος επιχειρηματίας Δημήτρης Αλεξίου, σύμφωνα με το
pelop.gr.
Ο Δημήτρης Αλεξίου ήταν γνωστός από την πολυετή ενασχόλησή του με τον

χώρο της εστίασης ενώ είχε διατελέσει και αντιδήμαρχος Παραλίας ήταν ο
οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου που είχε εμπλοκή στο τροχαίο.
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
«Έξυπνη Μεταποίηση» και

δράσεις χρηματοδότησης από
το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Τ
ο Βιοτεχ ν ικό Επιμελητήριο Πειραιά  διοργαν ών ει
εκδήλωση για εν ημέρωση των  μελών  του και του

επιχ ειρηματικού κόσμου σχ ετικά με την  δράση
«Έξυπν η Μεταποίηση», που υλοποιούν  η Γεν ική
Γραμματεία Βιομηχ αν ίας του Υπουργείου Αν άπτυξης
και Επεν δύσεων , το Οικον ομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και το Τεχ ν ικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 

Η δράση  χ ρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή
Έν ωση-Next Generation EU και υλοποιείται στο
πλαίσιο του Εθν ικού Σχ εδίου Αν άκαμψης και Αν θεκ-
τικότητας Ελλάδα 2.0.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την   Τετάρτη,
28/09/2022  και ώρα 18.00 στην  αίθουσα  Συν εδριά-
σεων  «ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ» του Βιοτεχ ν ικού

Επιμελητηρίου Πειραιά , Καραΐσκου 111, Πειραιάς, 3ος
όροφος.

Κεν τρικοί ομιλητές θα είν αι η Γ.Γ. Βιομηχ αν ίας κα
Θωμαΐς Ευτυχ ίδου,  ο πρόεδρος του Οικον ομικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος κος Κων σταν τίν ος Κόλλιας και η κα
Κατερίν α Οικον όμου, συν τον ίστρια Task Force έργων
RRF Γεν ικής Γραμματείας Βιομηχ αν ίας, οι οποίοι θα
παρουσιάσουν  την  δομή του προγράμματος χ ρημα-
τοδότησης, καθώς και «τεχ ν ικά» θέματα που αφορούν
στην  σχ ετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων . 

Το πρόγραμμα «Έξυπν η Μεταποίηση» απευθύν εται
σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχ ειρήσεις και
σκοπό έχ ει την  εν ίσχ υση της τεχ ν ολογικής τους υπο-
δομής και την  αν αβάθμιση του κατασκευαστικού τους
εξοπλισμού με χ ρήση έξυπν ων  τεχ ν ολογιών  αιχ μής,
με χ αμηλές περιβαλλον τικές επιπτώσεις, καθώς και την
εκπαίδευση του αν θρωπίν ου δυν αμικού στις αν ωτέρω
υποδομές. 

Χρηματοδοτούν ται επεν δυτικά σχέδια που αφορούν
σε τεχ ν ολογίες του ευρύτερου πεδίου του λεγομέν ου
Industry  4.0 και συν εισφέρουν  στον  ψηφιακό
μετασχ ηματισμό και τον  αυτοματισμό των  γραμμών
παραγωγής, την  άμεση επικοιν ων ία μεταξύ συσκευών
που χ ρησιμοποιούν  εν σύρματα και ασύρματα καν άλια
επικοιν ων ίας, καθώς και την  παραγωγή πρωτότυπων
και εξατομικευμέν ων  προϊόν των . 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΟΥΡΟΣ
Εθελοντική αιμοδοσία

αφιερωμένη 
στη μνήμη του 

Ανδριανού Μιχάλαρου

Η Εθελον τική Ομάδα Μεγάρων  πιστή στο
καθιερωμέν ο ραν τεβού της με τη διοργάν ωση
εθελον τικών  αιμοδοσιών  προσκαλεί τον
κόσμο στην  33η εθελον τική αιμοδοσία που θα
πραγματοποιηθεί στον  Μουσικό Όμιλο Μεγάρ-
ων  στις 2 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί έως τις
13:00 το μεσημέρι.

«Η 33η εθελον τική αιμοδοσία είν αι αφιερω-
μέν η στη μν ήμη του εκλιπόν τος επιφαν ούς
συμπολίτη μας Αν δριαν ού Μιχάλαρου» και θα
γίν ει με την  ευγεν ική χορηγία της οικογέν ειάς
του.

Τ
η διαβεβαίωση ότι η σύμβα-
ση των  εργαζομέν ων  του
Υπουργείου Υποδομών  και

Μεταφορών  που απασχ ολούν ται
στο πεδίο της αποκατάστασης
επιπτώσεων  φυσικών  καταστρο-
φών  υπό το καθεστώς ορισμέν ου
χ ρόν ου θα αν αν εωθεί, παρείχ ε ο
υπουργός Εσωτερικών  Μάκης
Βορίδης απαν τών τας σε επίκαιρη
ερώτηση της βουλευτού του
ΠΑΣΟΚ – Κιν ήματος Αλλαγής
Αν των ίας Αν των ίου.

Ο κ. Βορίδης σημείωσε δε ότι
έχ ει ήδη ζητήσει από το Υπουρ-
γείο Υποδομών  και Μεταφορών  οι

θέσεις αυτές ν α συμπεριληφθούν
στον  προγραμματισμό του, με το
Υπουργείο ν α αν ταποκρίν εται σε
αυτό το αίτημα. Γν ωστοποίησε
μάλιστα ότι στο προσεχ ές Υπο-
υργικό Συμβούλιο που θα συν εδρ-
ιάσει σήμερα Τρίτη 27 Σεπτεμ-
βρίου με κύριο θέμα των  προγρ-
αμματισμό προσλήψεων  του
2023, έχ ει εισηγηθεί ν α γίν ει
δεκτό το αίτημα αυτό και το σύν ο-
λο αυτών  των  θέσεων  ν α προκ-
ηρυχ θούν  ως μόν ιμες θέσεις.

«Από τη στιγμή που προχ ωρά-
με σε αυτό θα αν αν εώσω τις
συμβάσεις των  συγκεκριμέν ων
μέχ ρι ν α ολοκληρωθεί η προκήρ-
υξη, ώστε ν α μη μείν ει κεν ό το
τμήμα. Εν  συν εχ εία θα γίν ει η
προκήρυξη και θα στελεχ ωθεί το
τμήμα φυσικών  καταστροφών  με
μόν ιμο προσωπικό το οποίο θα

αν τιστοιχ εί στις θέσεις που
υπάρχ ουν  τώρα. Μέχ ρι ν α ολοκ-
ληρωθεί η διαδικασία θα αν α-
ν εών ον ται οι συμβάσεις των
συγκεκριμέν ων » διευκρίν ισε ο
υπουργός.

Επιπλέον , ο κ. Βορίδης περι-
έγραψε την  ευρύτερη στρατηγική
του Υπουργείου Εσωτερικών  στο
θέμα των  προσλήψεων , τον ίζον -
τας ότι το έκτακτο προσωπικό θα
πρέπει ν α καλύπτει πραγματικά
έκτακτες αν άγκες, εν ώ σε
περίπτωση που παρουσιάζεται
μία σταθερή αν άγκη, αυτό θα
οδηγεί σε προκήρυξη.

«Να μην  βαφτίζουμε το τακτικό
«έκτακτο» και ν α ακολουθούμε
μία διαδικασία που δεν  είν αι η
προσήκουσα για το μόν ιμο προ-
σωπικό» αν έφερε χ αρακτηριστι-
κά.

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

Βορίδης για προσλήψεις στο Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών: 
Να μη βαφτίζουμε το τακτικό 
προσωπικό «έκτακτο»
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Ο ∆ήµος Αχαρνών
ενηµέρώνει τους
δηµότες ότι  για 4η
χρονιά θα λειτουργεί
συγκοινωνία για τη
µεταφορά των φοιτ-
ητών της πόλης προς
τη σχολή τους . 

Ειδικότερα, οι
ενδιαφερόµενοι φοιτ-
ητές θα µπορούν να
εγγράφονται στην
ψηφιακή πλατφόρµα
https://dhkea.gr/detai
l.php?id=7 και να επι-
λέγουν το δροµολόγιο 

που επιθυµούν προς
το Πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής
(Αιγάλεω) ή την Πανε-
πιστηµιούπολη – Πολ-
υ τ ε χ ν ε ι ο ύ π ο λ η
(Ζωγράφου).

Τα δροµολόγια της 

φοιτητικής γραµµής
του ∆ήµου Αχαρνών
ξεκινούν τη ∆ευτέρα
10 Οκτωβρίου. 

Για περισσότερες
π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :
2102400850-860.

∆ήµος Αχαρνών.: Καθηµερινά ∆ροµολόγια 
προς ΠΑ∆Α ή Πανεπιστηµιούπολη-Πολυτεχνειούπολη, 
για την εξυπηρέτηση των φιτητων της πόλης 

Ά
ν οιξε η πλατφόρμα για όσους εν διαφέρον ται ν α
απασχ οληθούν  ως Προσωπικοί Βοηθοί ατόμων
με αν απηρία. Οι Προσωπικοί Βοηθοί, θα υπο-

στηρίξουν , με εξασφαλισμέν η αμοιβή και ασφάλιση,
τους συμπολίτες μας με αν απηρία, στο πλαίσιο του
πιλοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και
Κοιν ων ικών  Υποθέσεων  «Προσωπικός Βοηθός για
Άτομα με Αν απηρία».

Συγκεκριμέν α, οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α υπο-
βάλλουν  ψηφιακά την  αίτησή τους από  26 Σεπτεμ-
βρίου 2022 στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
https://prosopikosv oithos.gov .gr. Για την  καλύτερη
εξυπηρέτησή τους, θα λειτουργεί helpdesk για αν αφο-
ρά/επίλυση προβλημάτων  και παροχ ή οδηγιών , τηλεφ-
ων ικώς στους αριθμούς 1555 και 210 7000240, αλλά
και μέσω της ιστοσελίδας.

Στο Μητρώο Προσωπικών  Βοηθών  εγγράφον ται εν ή-
λικοι έως 67 ετών  που επιθυμούν  ν α απασχ οληθούν
ως Προσωπικοί Βοηθοί. Της εγγραφής τους θα προη-
γείται ο έλεγχ ος του ποιν ικού μητρώου τους και η επιτ-
υχ ής ολοκλήρωση εξ αποστάσεως προγράμματος
εκπαίδευσης που παρέχ εται από το Υπουργείο δωρε-
άν . Οι  Προσωπικοί Βοηθοί μετά την  έν ταξή τους στο
Μητρώο θα επιλέγον ται από τους συμπολίτες μας με
αν απηρία (άτομα με κιν ητική, ν οητική ή/και αν α-
πτυξιακή ή και ψυχ ική αν απηρία και άτομα με αισθη-
τηριακή αν απηρία) για ν α τους υποστηρίξουν  στην
εν ίσχ υση της αν εξάρτητης διαβίωσής τους και τη
συμπερίληψής τους στην  κοιν ων ία. Η υποστήριξη
αυτή θα παρέχ εται στη βάση των  εξατομικευμέν ων
αν αγκών  και συν θηκών  της ζωής των  ωφελουμέν ων

με αν απηρία
και σύμφων α
με τις ατομικές
επιλογές και τα
εν διαφέρον τα
τους, εν δεικ-
τικώς ως προς
τα εξής:

α) δραστηρι-
ότητες καθημε-

ριν ής ζωής όπως σίτιση, έν δυση, προσωπική υγιειν ή,
β) εργασία και σπουδές
γ) συμμετοχ ή σε δραστηριότητες ελεύθερου χ ρόν ου

και
δ) δραστηριότητες συμμετοχ ής στην  κοιν ων ική ζωή.
Διευκριν ίζεται ότι, οι ωφελούμεν οι συμπολίτες μας με

αν απηρία, στους οποίους απον έμον ται, στο πλαίσιο
του προγράμματος, ώρες Προσωπικής Βοήθειας, θα
έχ ουν  πρόσβαση στο Μητρώο Προσωπικών  Βοηθών
και στο προφίλ αυτών  για το σκοπό αν αζήτησης, επι-
κοιν ων ίας και επιλογής εν ός ή περισσότερων  Προσω-
πικών  Βοηθών  σύμφων α με τις αν άγκες τους. Θα επι-
λέγουν  μεταξύ είτε

(α) ωριαίας Προσωπικής Βοήθειας από έν α ή περισ-
σότερους Προσωπικούς Βοηθούς είτε

(β) Προσωπικής Βοήθειας από έν α Προσωπικό
Βοηθό σε καθεστώς συν οίκησης.

Κατόπιν  αυτού, τα ωφελούμεν α άτομα με αν απηρία
θα συν άπτουν  ιδιωτικό συμφων ητικό με τους Προσω-
πικούς Βοηθούς τους. Η αποζημίωση του Προσωπικού
Βοηθού αν έρχ εται σε έξι (6) ευρώ μικτά αν ά ώρα παρ-

οχ ής Προσωπικής Βοήθειας. Στην  περίπτωση παρ-
οχ ής Προσωπικής Βοήθειας σε καθεστώς συν οίκησης,
η αποζημίωση του Δικαιούχου Προσωπικού Βοηθού
αν έρχ εται σε χ ίλια διακόσια ευρώ μικτά μην ιαίως
(1.200 ευρώ) και περιλαμβάν ει και τις ημέρες αν άπαυ-
σης.

Η καταβολή των  χ ρημάτων  θα γίν εται από τον
ΟΠΕΚΑ απολογιστικά αν ά μήν α, σε τραπεζικό λογαρ-
ιασμο που δηλών ουν  οι Προσωπικοί Βοηθοί.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθν ικού Σχ εδίου
Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη
χ ρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Έν ωσης –
NextGenerationEU.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέ-
σεων , Δόμν α Μιχ αηλίδου, δήλωσε: «Είμαστε έν α βήμα
πιο κον τά στην  αν εξάρτητη διαβίωση των  συμπολιτών
μας με αν απηρία. Επιτέλους, για πρώτη φορά στη
χ ώρα μας ξεκιν άει η Υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθ-
ού. Ολοκληρώσαμε με επιτυχ ία την  διαδικασία υποβο-
λή αιτήσεων  των  συμπολιτών  μας με αν απηρία και
από σήμερα άν οιξε η πλατφόρμα, ώστε όλοι όσοι επιθ-
υμούν  ν α εν ταχ θούν  στο Μητρώο Προσωπικών
Βοηθών , ν α μπορούν  ν α υποβάλλουν  την  αίτηση
τους. Σύν τομα, οι πρώτοι 1.000 συμπολίτες μας με
αν απηρία στην  Αττική, θα έχ ουν  τον  δικό τους Προ-
σωπικό Βοηθό, εν ώ μέν ον τας πιστοί στις δεσμεύσεις
μας, το 2024 η υπηρεσία θα επεκταθεί παν ελλαδικώς.
Ως Πολιτεία, βελτιών ουμε έμπρακτα την  ποιότητα ζωής
και την  αξιοπρεπή διαβίωση όλων  και ιδίως όσων
έχ ουν  μεγαλύτερη αν άγκη. Δεν  αφήν ουμε καν έν αν
πίσω».

Προσωπικοί Βοηθοί: Άνοιξαν οι αιτήσεις – Αμοιβή μέχρι 1.200 ευρώ

ΚΚααττάάννυυξξηη  κκααιι
µµεεγγααλλοοππρρέέππεειιαα  σσττοονν

ΕΕσσππεερριιννόό    ττοουυ    ΙΙσσττοορριικκοούύ
ΝΝααοούύ    ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΙΙωωάάννννηη
ΘΘεεοολλόόγγοουυ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  

Σε κλίµα βαθιάς κατάνυξης  τελέστηκε το
βράδυ της Κυριακής 25 Σεπτεµβρίου
2022  ο Πανηγυρικός  Εσπερινός στον

Ιστορικό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
Άνω Λιοσίων,  παρουσία πλήθους πιστών. 

Η θρησκευτική τελετή κορυφώθηκε µε τη
Λιτάνευση της Εικόνας και  προποµπό την Φιλα-
ρµονική του ∆ήµου Φυλής. 

Την λαµπρή Περιφορά συνόδεψαν µεγάλος
αριθµός Ιερέων ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, Αντιδήµαρχοι, Πρόεδροι Νοµικών
Προσώπων, Αναπληρωτές ∆ήµαρχοι  και µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Ανήµερα του εορτασµού του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου το πρωί της ∆ευτέρας  26 Σεπτεµβρίου
2022 τελεστηκε ο Ορθός και η Πανηγυρική Θεία
Λειτουργία. 



O
Δήμος Ιλίου, το Υπο-
υργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (διά

της Γενικής Γραμματείας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Κατάρτισης και  Διά Βίου
Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεο-
λαίας και Διά Βίου Μάθησης
συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτο-
υργία του Κ.Δ.Β.Μ. του
Δήμου Ιλίου, στο οποίο θα
υλοποιηθούν προγράμματα
Γενικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων στο πλαίσιο του
σ υ γ χρ η μα τ ο δ ο τ ο ύ μεν ο υ
Έργου «Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα
Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Τα προσφερόμενα προγράμ-
ματα μπορούν να παρακολο-
υθήσουν ενήλικες ανεξαρτή-
τως χώρας καταγωγής,
ηλικίας και μόρφωσης, καθώς
και μέλη ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερ-
ομένων στα τμήματα απαι-
τείται η συμπλήρωση σχετικής
αίτησης, με επίδειξη του
δελτίου αστυνομικής ταυτότ-
ητας ή του διαβατηρίου του
υποψήφιου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμε-
νων θα υποβάλλονται ηλεκτρ-
ονικά στην Κεντρική Γραμμα-
τεία του Δήμου και συγκεκριμέ-
να στο e-mail: kentrikigram-
mateia@ilion.gr

Αίτηση συμμετοχής:
https://www.i l ion.gr/ai tisi_si
mmetoxis_kdvm_sep2022  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραι-
ότητας.

Πληροφορίες:
Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ιλίου, κυρία

Ευφροσύνη Λαμπροπούλου,
τηλ. 2132030045 (Nέστορος
101, 1ος όροφος), Δευτέρα
έως Παρασκευή, ώρες 09:00 –
13:00, e-mai l :
flabropoulou@ilion.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από την Ελλάδα και την Ευρ-
ωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση».
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Ε
πανέρχεται ο θεσμός της κοινωφε-
λούς εργασίας ως ποινή στη χώρα
μας, που έχει ως στόχο την επανα-

κοινωνικοποίηση και όχι την τιμωρία του
δράστη.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η
εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» σε νέα τροχιά μπαίνει
ο θεσμός της κοινωφελούς εργασίας, όταν
αυτή επιβάλλεται ως κύρια ή εναλλακτική
ποινή για αξιόποινες πράξεις ήσσονος
σπάνιας με βάση τις διατάξεις του Ποινικού
Κώδικα. 

Η επανεκκίνηση του κατά γενική ομολογία
αναγκαίου θεσμού εναλλακτικής ποινής στα
σύγχρονα κράτη δικαίου, που είχε ανασταλεί
στη χώρα μας και επί της ουσίας παρέμενε
μόνο στα χαρτιά, παρουσιάστηκε προ ημερών
από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα. 

Ηδη, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικο-
νομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών ορίζεται το
ρυθμιστικό πλαίσιο παροχής κοινωφελούς
εργασίας ως κύρια ποινή.

Με τις νέες διατάξεις διασφαλίζεται η αντι-
κειμενική και με αξιολογικά κριτήρια εκτίμηση
του αρμόδιου εισαγγελέα και της Υπηρεσίας
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής (ΥΕΚΑ) για
την επιλογή του φορέα και του είδους της παρ-
εχόμενης κοινωνικής εργασίας. Ειδικότερα,
μετά την κοινοποίηση δικαστικής απόφασης
που επιβάλλει κοινωφελή εργασία και την
αποστολή της προς εκτέλεση από τον αρμόδιο
εισαγγελέα στην ΥΕΚΑ, συνεκτιμώνται τα προ-

σωπικά, οικονομικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά του καταδικασθέντος,
με τη λήψη κοινωνικού ιστορικού. Στη
συνέχεια, συντάσσεται σχετική έκθεση
που υποβάλλεται στον αρμόδιο εισαγ-
γελέα εκτέλεσης ποινών.Ο τελευταίος,
αν συμφωνεί, παραγγέλλει προς την
ΥΕΚΑ του τόπου παροχής της κοινωφ-
ελούς εργασίας την εκτέλεση της
απόφασης, επιλέγοντας τον φορέα
και ορίζοντας τον χρόνο έναρξης της
παροχής, εντός χρονικού διαστήματος
από την παραγγελία. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της παροχής κοινωφελούς
εργασίας διασφαλίζεται η συνεπής
και αδιάλειπτη παροχή της, μέσα από
την τήρηση παρουσιολογίου αλλά και με τακτι-
κούς και έκτακτους ελέγχους που πραγματο-
ποιούν οι εποπτεύοντες επιμελητές Κοινωνι-
κής Αρωγής.

Στόχος η επαγγελματική εξειδίκευση και η
ασφάλεια του δράστη

Κατά τη διάρκεια της παροχής κοινωφελούς
εργασίας εξασφαλίζεται η εφαρμογή των
κανόνων ασφαλείας και υγείας του καταδικα-
σθέντος, καθώς έχει προβλεφθεί η εκπαίδευσή
του, η χορήγηση κατάλληλου εξοπλισμού, η
αποφυγή τοποθέτησής του σε θέσεις εργασίας
που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την
υγεία και τη σωματική ακεραιότητά του, όπως
και η ασφάλισή του από ατυχήματα. Και με

αυτό τον τρόπο καλλιεργείται το αίσθημα της
κοινωνικής προσφοράς, ενώ επιδιώκεται,
μέσω της εκπαίδευσης του καταδικασθέντος, η
επαγγελματική εξειδίκευση, η κατάρτιση και η
ομαλή επανένταξή του στο κοινωνικό σύνολο
μετά την ολοκλήρωση της εργασίας
του.Επιπλέον, αναβαθμίζεται ο ρόλος της
Υπηρεσίας Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής,
καθότι με επιστημονικά κριτήρια και διαφανείς
μεθόδους πλαισιώνουν τον θεσμό της κοινωφε-
λούς εργασίας και συνδράμουν τον αρμόδιο
εισαγγελέα στην εύρεση της καταλληλότερης
θέσης για κάθε καταδικασθέντα.

Η λειτουργία του θεσμού θα γίνεται σε ψηφ-
ιακό περιβάλλον, με τη χρήση πλατφόρμας
στην οποία καταχωρούνται οι φορείς που θα
απασχολούν καταδικασθέντες, σύμφωνα με τη
δικαστική απόφαση.

Πότε εισήχθη ο θεσμός της κοινωφελούς
εργασίας ως ποινή

Ο θεσμός της μετατροπής της ποινής σε
παροχή κοινωφελούς εργασίας εισήχθη για
πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1991 ως εναλλακ-
τικός τρόπος έκτισης της στερητικής ελευθε-
ρίας ποινής. Σκοπός της εισαγωγής του και-
νοτόμου αυτού θεσμού ήταν, σύμφωνα με την
εισηγητική έκθεση του νόμου, να ακολουθήσει η
χώρα τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές
σωφρονιστικής πολιτικής, αποβλέποντας,
αφενός σε μια δικαιότερη και αποτελεσματικό-
τερη αντεγκληματική πολιτική, αφετέρου στην
άμεση αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των
καταστημάτων κράτησης.Υπό την έννοια αυτή,
η κοινωφελής εργασία εντάσσεται στον κύκλο
της «νέα γενιάς ποινών», που στόχο δεν έχουν
πια την τιμωρία του δράστη, αλλά την επανα-
κοινωνικοποίησή του. Ο θεσμός προβλέφθηκε
νομοθετικά για πρώτη φορά στη Δυτική
Ευρώπη στη Βρετανία το 1972, με την Criminal
Justice Act, για δράστες ηλικίας 17 ετών του-
λάχιστον, οι οποίοι θα συμφωνούσαν στην επι-
βολή της.Στη χώρα μας πλέον μετά και τις
πρόσφατες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα η
παροχή κοινωφελούς εργασίας προβλέπεται
ως κύρια ποινή για αδικήματα μικρής ποινικής
απαξίας με στόχο ο δράστης που κρίθηκε
ένοχος να μπορέσει να αποκαταστήσει τη
βλάβη που προκάλεσε με την παροχή αμισθί
εργασίας σε υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ή
ακόμα και στο ίδιο το θύμα.

Επανέρχεται η κοινωφελής εργασία ως ποινή 
-Στόχος η επανακοινωνικοποίηση και όχι η τιμωρία του δράστη

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών
με ενα τραυματία οδηγό

Τροχαίο συμβάν  σημειώθηκε  μετά τα μεσάν -

υχτα της Κυριακής στην  Αθήν α επί της Λεωφ-

όρου Αθην ών .

Σύμφων α με την  εν ημέρωση της πυροσβε-

στικής έν α όχημα, για άγν ωστη, μέχρι στιγ-

μής, αιτία, εξετράπη του οδοστρώματος, με

αποτέλεσμα τον  τραυματισμό εν ός ατόμου.

Στο σημείο έσπευσαν  δύο πυροσβεστικά

οχήματα, με τέσσερις πυροσβέστες, οι οποίοι

προχώρησαν  στον  απεγκλωβισμό του τρα-

υματισμέν ου ατόμου, αλλά και μον άδα του

ΕΚΑΒ, στην  οποία παραδόθηκε προκειμέν ου

ν α μεταφερθεί στο πλησιέστερο εφημερεύον

ν οσοκομείο.
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Μάχη για τη ζωή του δίνει  βρέφος 4 μηνών στο Παίδων
«Το ταρακούνησε για 10-20 δευτερόλεπτα γιατί έκλαιγε»

Συνελήφθη ο 20χρονος πατέρας - Βρέθηκε δενδρύλλιο κάνναβης και
όπλο στο σπίτι του

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί
να νοσηλεύεται το βρέφος τεσσάρων
μηνών από τη Μεσσηνία που
μεταφέρθηκε από τους γονείς του με
σπασμούς, αρχικά στο Κέντρο Υγείας
Κυπαρισσίας, στη συνέχεια στο
νοσοκομείο Καλαμάτας όπου και
διασωληνώθηκε και τελικά στο
νοσοκομείο Παίδων “Αγίας Σοφίας”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα
πάντα έγιναν περίπου στις 16:00 το
απόγευμα της Κυριακής στο χωριό
Αητός του Δήμου Τριφυλίας στη
Μεσσηνία.

Την ώρα του συμβάντος η 22χρονη
μητέρα βρισκόταν στο χώρο
εργασίας της στο χωριό Κοπανάκι. Ο
πατέρας του παιδιού την πήρε
τηλέφωνο και της είπε πως το παιδί
δεν είναι καλά.

Η μητέρα πήγε αμέσως στο σπίτι
και είδε το παιδί σε αφασία, καθώς
επειδή έκλαιγε ο πατέρας φαίνεται
να το ταρακούνησε με δύναμη.

Το 4 μηνών αρχικά μεταφέρθηκε
στο κέντρο υγείας Κυπαρισσίας και
στη συνέχεια στο νοσοκομείο
Καλαμάτας και τελικά στο Παίδων.

Μάλιστα από το νοσοκομείο
Καλαμάτας ενημερώθηκε για το
συμβάν και η ΕΛΑΣ και ειδοποιήθηκε η
Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων
Αθηνών, καθώς διαπιστώθηκε πως
έφερε αρκετές κακώσεις εσωτερικά
στο κρανίο και στα μάτια. Μάλιστα το
μωράκι είχε θλάση και στα δύο
πλευρά.

Η κατάσταση της υγείας του
βρέφους θεωρείται κρίσιμη, αλλά
έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο εάν
καταφέρει μνα ζήσει σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις των γιατρών θα μείνει
τετραπληγικό.

Συνελήφθη ο 20χρονος πατέρας
Για το συμβάν συνελήφθη ο

20χρονος πατέρας από την Αλβανία
συνελήφθη, έχει ήδη σχηματιστεί
δικογραφία για ανθρωποκτονία από
δόλο και ενδοοικογενειακή βία και τη
Δευτέρα 26/6 θα οδηγηθεί ενώπιον
του εισαγγελέα.

Καθώς και για παράνομη
οπλοφορία και οπλοχρησία, αλλά και
για ναρκωτικά, καθώς στην κατοχή
του βρέθηκε ένα πιστόλι και φυσίγγια
κρότου καθώς και δενδρύλλιο
κάνναβης. Σύμφωνα με τον ίδιο το

όπλο είναι μη λειτουργικό και η
κάνναβη ήταν για προσωπική χρήση.

Σύμφωνα με όσα είπε ο 20χρονος
το βρέφος άρχισε να κλαίει και δεν
σταμάταγε και δεν ηρεμούσε με
τίποτα. Το τάισε και το κοίμισε αλλά
όταν ξύπνησε συνέχισε να κλαίει.

Τότε όπως είπε ο 20χρονος το
ταρακούνησε για 10-20 δευτερόλεπτα
και το έπιασε κάτω από τις μασχάλες
και στη συνέχεια το παιδί άρχισε να
έχει σπασμούς.

Όπως είπε ακόμα φοβήθηκε να το
πει στη μητέρα του για να υπάρχει μια
ψυχραιμία μέχρι να μεταφερθεί στο
Παίδων.

Ο 20χρονος φαίνεται να ήταν σε
κακή ψυχολογική κατάσταση και να
έκλαιγε πολύ. Στην αρχή δεν του
ανέφεραν την κατάσταση του παιδιού
ωστόσο όταν του είπαν ότι έχει
σταθεροποιηθεί η κατάσταση του
έκλαιγε πολύ.

Το παιδί είχε στα πόδια μελανιές.
Σύμφωνα με τον 20χρονο το είχε πάει
στον παιδίατρο για εμβόλιο και το
κρατούσε από τα πόδια και από εκεί
είναι οι μελανιές.

Τι ισχυρίστηκε η μητέρα

Η μητέρα του παιδιού υποστηρίζει
ότι ο 20χρονος αγαπούσε και πρόσεχε
το παιδί και πως ό,τι έγινε δεν έγινε
επίτηδες.

Μάλιστα δεν ρίχνει ευθύνες στον
πατέρα και δεν πιστεύει ότι το έκανε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το
ζευγάρι φέρεται να είχε συχνούς
τσακωμούς και αντιμετώπιζε
οικονομικά προβλήματα.

Σε «ομηρία» 141 γυναίκες στην Πάτρα 
- Προσωπικές τους στιγμές μοιράζονται από κινητό σε κινητό

Σε ομηρία βρίσκον ται 141 γυν αίκες στην  Πάτρα,
προσωπικές στιγμές των  οποίων  έχ ουν  διαρρεύσει
και μοιράζον ται από κιν ητό σε κιν ητό. Πρόκειται για
έν α αρχ είο, που περιλαμβάν ει φακέλους για κάθε
κοπέλα με το όν ομα της και υλικό από τις προσωπι-
κές της στιγμές, όπως αν αφέρει η  εφημερίδα
«Πελοπόν ν ησος».

Το αρχ είο δεν  έχ ει «αν έβει» στο διαδίκτυο, αλλά
«μοιράζεται» από κιν ητό σε κιν ητό μέσω της εφαρμο-
γής «mega play » που χ ρησιμοποιείται για αποστολή
μεγάλων  σε όγκο αρχ είων . Περιλαμβάν ει περισσότερ-
ες από 1.000 φωτογραφίες. Μόν ο μία από τα θύματα
έχ ει κιν ηθεί ν ομικά σύμφων α με την  εφημερίδα.\

Η δυσκολία ως προς τη ν ομική αν τιμετώπιση του
θέματός είν αι ότι το συγκεκριμέν ο υλικό δεν  έχ ει
«αν αρτηθεί» στο διαδίκτυο, αλλά κυκλοφορεί από κιν -
ητό σε κιν ητό! 

Άρα είν αι δύσκολο ν α αποδειχ θεί ποιος το μοιράζει,

ποιος το χ ρησιμοποιεί και ποιοι έκαν αν  τη βιν τεοσ-
κόπηση.

Τι συμβαίν ει στην  Ελλάδα με το rev enge porn

Έως την  Ιούν ιο του έτους 2022, η εκδικητική πορ-
ν ογραφία ρυθμιζόταν  ποιν ικά από τον  ν όμο των
προσωπικών  δεδομέν ων , ο οποίος παρείχ ε μια προ-
στασία πλην  όμως για ν α τύχ ουν  εφαρμογή, οι προϋ-
ποθέσεις κακουργηματικής διώξεις, ο ν όμος απαι-
τούσε ν α υπάρχ ει σκοπός κέρδους, κάτι που
δυσχ έραν ε την  ποιν ική δίωξη για κακούργημα.

Από τον  Ιούν ιο όμως του έτους 2022, τροποποι-
ήθηκε ο ποιν ικός κώδικας και συγκεκριμέν α το άρθρο
346 και ο ν όμος επιβάλλει ποιν ή έως 8 χ ρόν ια κάθει-
ρξη.

Ειδικότερα, όποιος χ ωρίς δικαίωμα στέλν ει σε τρίτα
πρόσωπα η αν αρτά εικόν ες σε μόν η θέα, η αν αρτά
οπτικό η οπτικοακουστικό υλικό που αφορά δημόσια
πράξη τρίτου προσώπου με γεν ετήσιο περιεχ όμεν ο,
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχ ιστον  3 ετών . Αυτή η
πράξη αφορά και αυτούς που διακιν ούν  το ίδιο υλικό
από κιν ητό σε κιν ητό.

Εάν  αυτή η πράξη γίν εται με αν άρτηση στο
διαδίκτυο ή αφορά αν ήλικο, τότε ο ν όμος απειλεί κάθ-
ειρξη έως 8 ετών , εν ώ εάν  το θύμα από αυτήν  την
πράξη οδηγήθηκε σε απόπειρα αυτοκτον ίας επιβάλλε-
ται κάθειρξη.

Έφτασαν στα φαρμακεία 210.000
αντιγριπικά εμβόλια

Έ
φτασαν στα φαρ-
μακεία 210.000
αντιγριπικά εμβό-

λια από τα 420.000 που
έχουν παραγγελθεί από
τις φαρμακαποθήκες του
νομού Θεσσαλονίκης για
την περίοδο 2022-2023.

Σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσα-
λονίκης (ΦΣΘ), το 50% των εμβολίων που παραγγέλθηκαν
έχει ήδη παραληφθεί, ενώ το υπόλοιπο 50% θα παραληφθεί
το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου. 

Π
ρόκειται για εξελιγμένα τετραδύναμα εμβόλια που
καλύπτουν περισσότερα στελέχη του ιού της γρίπης
κι έχουν ένδειξη για ενήλικες και παιδιά ηλικίας άνω

των έξι μηνών , χορηγούνται δωρεάν από τα ασφαλιστικά
Ταμεία και μόνο με ηλεκτρονική ιατρική συνταγή, ενώ η λια-
νική τιμή τους κυμαίνεται από 10,72 έως 13,73 ευρώ.

Την εκτίμηση ότι φέτος η ζήτηση των αντιγριπικών εμβολίων
θα αυξηθεί κατά περίπου 15% έκανε ο γραμματέας του ΦΣΘ,
Γιώργος Κιοσές.

«Πέρυσι η ζήτηση ήταν χαμηλή με το ποσοστό των αδιάθε-
των εμβολίων στα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες του
νομού Θεσσαλονίκης να εκτιμάται στο 30%. Αιτία ήταν κυρίως
η προτεραιότητα που δόθηκε στον εμβολιασμό κατά της
Covid-19. Ωστόσο οι εκτιμήσεις για τη φετινή περίοδο είναι ότι
θα υπάρχει αύξηση της ζήτησης κατά περίπου 15%. Ήδη
προσέρχονται στα φαρμακεία πολίτες που θέλουν να εμβο-
λιαστούν, εκ των οποίων οι περισσότεροι ανήκουν στις ομά-
δες υψηλού κινδύνου», επισήμανε ο κ. Κιοσές.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΦΣΘ,
Διονύσιος Ευγενίδης, η ποσότητα των εμβολίων που έχει
παραγγελθεί φέτος είναι μικρότερη από πέρσι που είχαν
παραγγελθεί περίπου 500.000.

«Πέρσι ο κόσμος προσηλώθηκε στον εμβολιασμό κατά του
κορονοϊού και δεν εμβολιάστηκε κατά της γρίπης, γι αυτό
είχαμε και πολλές επιστροφές εμβολίων. Για την περίοδο
2022-2033 παραγγείλαμε αντιγριπικά εμβόλια από τον
Μάρτιο-Απρίλιο. Πιστεύουμε ότι φέτος θα υπάρχει μεγαλύτε-
ρη ζήτηση από πέρσι. 

Παράλληλα εκτίμησε ότι θα έχουμε έξαρση των περιστα-
τικών γρίπης λόγω της έξαρσης των ιώσεων εξαιτίας των
καιρικών αλλαγών. Όσον αφορά τα αντιγριπικά εμβόλια
ανέφερε ότι ήδη υπάρχει αυξημένη ζήτηση, κυρίως από
πολίτες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

«Ο αντιγριπικός εμβολιασμός αρχίζει το πρώτο δεκαπενθ-
ήμερο του Οκτωβρίου και διαρκεί έως και τα μέσα Νοεμ-
βρίου, ώστε τα εμβόλια να μπορέσουν να δράσουν τους
μήνες κατά τους οποίους εμφανίζεται η γρίπη. Συνήθως η
περίοδος της εποχικής γρίπης είναι από τον Οκτώβριο έως
και τον Απρίλιο, με πιθανή έξαρση μεταξύ Δεκεμβρίου και
Μαρτίου. Φέτος όμως περιμένουμε οδηγίες από το υπουρ-
γείο Υγείας για πιθανή έναρξη των εμβολιασμών νωρίτερα»
πρόσθεσε ο κ. Ευγενίδης.
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Γ
ια τα μέτρα στήριξης που
ετοιμάζει η κυβέρν ηση
εν όψει του δύσκολου
χ ειμών α, που είν αι προ
των  πυλών , μίλησε στο

OPEN ο υπουργός Εν έργειας
Κώστας Σκρέκας.

Ο υπουργός αν αγν ώρισε ότι
τους τελευταίους μήν ες οι ληξιπρ-
όθεσμες οφειλές παρουσιάζουν
αν οδική τάση. Ωστόσο, τόν ισε ότι
«βασικός μας στόχ ος είν αι ν α
μπορούν  τα ν οικοκυριά ν α
πληρώσουν  και θα διατηρήσουμε
με κάθε τρόπο τους λογαριασμούς
εν έργειας προσιτούς». Παράλληλα
ο υπουργός επισήμαν ε ότι «η
ΔΕΗ έχ ει αν ακοιν ώσει διακαν ον ι-
σμούς για 18-24 μήν ες και φαίν ε-
ται ότι ικαν οποιούν ται, όταν  οι
πολίτες προσφεύγουν  και καταφ-
έρν ουν  ν α αποπληρώσουν ».

Για τα περίπου 700.000 ν οικοκ-
υριά που χ ρησιμοποιούν  φυσικό
αέριο σημείωσε: «Δεν  μπορούν  οι
περισσότεροι ν α στραφούν  στο
πετρέλαιο από το φυσικό αέριο.
Για τον  λόγο αυτό αν ακοιν ώσαμε
90 ευρώ επιδότηση δηλαδή 9
λεπτά τη μέρα για τον  μήν α
Οκτώβρη. Κι αυτό θα συν εχ ιστεί
τους επόμεν ους μήν ες». «Με τις
σημεριν ές τιμές διασφαλίζουμε ότι
οι λογαριασμοί θα είν αι προσιτοί»
σχ ολίασε και πρόσθεσε ότι ο
λογαριασμοί «θα είν αι πιο ακριβοί
από την  περσιν ή χ ρον ιά αλλά όχ ι
σε έν α επίπεδο που θα είν αι
αδύν ατο για έν α ν οικοκυριό ν α
ζεστάν ει το σπίτι του». Για την
εν εργειακή επάρκεια σημείωσε ότι
η κυβέρν ηση έχ ει κάν ει σημαν τι-
κές κιν ήσεις, όπως η επέκταση
της πλωτής δεξαμεν ής LNG στη
Ρεβυθούσα για ν α μην  χ ρειαστεί
οι πολίτες ν α πάρουν  «ρεύμα με
δελτίο». «Πρέπει ν α είμαστε πολύ
προσεκτικοί» σημείωσε.

Επιδότηση για το φυσικό
αέριο – Θα συνεχιστεί και τον
χειμώνα

Όσον  άφορά την  επιδότηση του
φυσικού αερίου ο υπουργός διευ-
κρίν ισε ότι αυτή θα συν εχ ιστεί και
τους επόμεν ους μήν ες και θα
προσαρμόζεται στην  τιμή του
στην  αγορά εν έργειας. Δηλαδή αν
η τιμή του αυξηθεί – όπως εκτιμά-
ται- τότε θα αυξηθεί και η επίδότ-
ηση, εν ώ αν  αρχ ίσει ν α υποχ ωρ-
εί θα μειωθεί.

Μπόνους εξοικονόμησης
ενέργειας

Στη συν έχ εια ο Κώστας Σκρέ-
κας έδωσε διευκριν ίσεις για το
μπόν ους εξοικον όμησης εν έργειας
των  5 λεπτών , που θα δίν εται στα
ν οικοκυριά που καταφέρν ουν  ν α
μειώσουν  την  καταν άλωση τους
κατά 15%. Όπως είπε, τους λογα-
ριασμούς τις επόμεν ες εβδομάδες
θα αν αγράφεται πάν ω η μέση
καταν άλωση και η σύγκριση σε
σχ έση με την  προηγούμεν η
περίοδο. «Ο ΔΕΔΔΗΕ γν ωρίζει
πόσο είχ ε καταν αλώσει το συγκε-
κριμέν ο ρολόι την  αν τίστοιχ η
περσιν ή περίοδο και θα το
συγκρίν ει με τη φετιν ή», σχ ολία-
σε. «Αν  το σπίτι ήταν  κλειστό, θα
παίρν ει την  οριζόν τια επιδότηση»
αν έφερε και πρόσθεσε ότι το 90%
των  ν οικοκυριών  είν αι στην
πρώτη κλίμακα που παίρν ουν  την
οριζόν τια επιδότηση αν εξαρτήτως
καταν άλωσης και άλλων  κριτ-
ηρίων ».

«Αν  κάποιος ν οικιάζει για
πρώτη φορά στόχ ος είν αι η κατα-
ν άλωση του ν α είν αι στις 500 κιλο-
βατώρες το μήν α. Δηλαδή 2,000 το
τετράμην ο. Έστω ότι έν α ν οικοκ-
υριό έχ ει καταν άλωσή 700-800
κιλοβατώρες το μήν α για τις
πρώτες 500 του μήν α θα πάρει τη
μεγάλη επιδότηση για τις υπόλοι-
πες 300 θα πάρει επίσης μεγάλη
επιδότηση, που απορροφά
περίπου 85% αν τί για το 90 άρα η
διάφορα είν αι μικρή» σημείωσε.

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ»
με επιδοτήσεις για ενεργειακή
θωράκιση κατοικιών

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι θα
κηρυχ θεί ν έο «Εξοικον ομώ
Κατ’οίκον » με επιδοτήσεις για 

εν εργειακή θωράκιση κατοικιών ,
σημειών ον τάς ότι τις επόμεν ες
δύο εβδομάδες θα προδημoσιευτεί
ο οδηγός για το Εξοικον ομώ για
επιχ ειρήσεις.

Αν ακοίν ωσε ακόμα έν α πρόγρ-
αμμα για την  αν τικατάσταση και
τοποθέτηση σύγχ ρον ων  ηλιακών
θερμοσιφών ων  με χ ρηματοδότησή
από το repower eu και έν α πρόγρ-
αμμα για την  αν τικατάσταση αλλά
και τη ν έα αγορά 250.000 μικρών
φωτοβολταϊκών  σε στέγες κατοι-
κιών  και επιχ ειρήσεων . Ο στόχ ος
είν αι ν α ξεκιν ήσει το πρόγραμμα
μέχ ρι τέλος του έτους.

Οι επιδοτήσεις
Υπενθυμίζεται ότι οι επιδοτή-

σεις τον Οκτώβριο διαμορ-
φώνονται ως εξής:

Για καταν άλωση από 0-500 κιλο-
βατώρες το μήν α η επιδότηση
είν αι 43,6 λεπτά αν ά κιλοβατώρα,
καλύπτει το 90 % της αύξησης και
το 90 % των  ν οικοκυριών .

Από 501-1000 κιλοβατώρες,
επιδότηση 38,6 λεπτά αν ά κιλο-
βατώρα (αν τιστοιχ εί στο 80 % της
αύξησης) η οποία αυξάν εται στα
43,6 λεπτά (όσο και στο πρώτο
κλιμάκιο) αν  μειωθεί η καταν άλωση
κατά 15 % τουλάχ ιστον  σε σχ έση
με πέρυσι.

Από 1001 κιλοβατώρες και
πάν ω (αφορά το 2 % των  ν οικοκ-
υριών ) επιδότηση 33,6 λεπτά αν ά
κιλοβατώρα. Ομοίως αν  μειωθεί η
καταν άλωση κατά 15 % τουλάχ ι-
στον  σε σχ έση με πέρυσι η
επιδότηση αυξάν εται κατά 5 λεπτά
και φθάν ει στο προηγούμεν ο κλι-
μάκιο (38,6 λεπτά).

Στο Κοιν ων ικό Οικιακό Τιμολό-
γιο η επιδότηση είν αι 48,5 λεπτά
αν ά κιλοβατώρ

Σκρέκας: Θα συνεχιστεί η επιδότηση στο 
φυσικό αέριο – Έρχεται νέο Εξοικονομώ

ΣΣΕΕΠΠΕΕ::  
ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  κκααττάάρρττιισσηηςς  
ααννέέρργγωωνν  ννέέωωνν  2255--2299  εεττώώνν  
σσττοονν  κκλλάάδδοο  ΤΤΠΠΕΕ  
σσεε  όόλληη  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Έ
ως και 1.600 άνεργοι ηλικίας 25-29 ετών με πτυχίο
ή δίπλωμα στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών θα έχουν την ευκαιρία να εκπαι-
δευτούν και να πιστοποιηθούν σε κρίσιμες για την

καριέρα και την απασχόληση τους ψηφιακές δεξιότητες &
ειδικότητες και ταυτόχρονα να αμειφθούν με έως και 3.000
ευρώ, ενώ θα κάνουν την πρακτική τους σε επιχειρήσεις του
κλάδου ΤΠΕ.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020” συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Επιχειρή-
σεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), για
την υλοποίηση της Πράξης "Συμβουλευτική Υποστήριξη,
Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση
Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφ-
ορικής και Επικοινωνιών”. Το πρόγραμμα συγχρηματοδο-
τείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόλ-
ηση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση” στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της Πράξης, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών
εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης,
Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης 1.600 ανέργων, εγγε-
γραμμένων στην ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ/
ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρ-
ειες της χώρας, ώστε να ενταχθούν στην ελληνική αγορά
εργασίας, απασχολούμενοι στο δυναμικό κλάδο ΤΠΕ.

Η διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης είναι 600 ώρες
και περιλαμβάνει 200 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 400
ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Παράλληλα, μέσω δράσεων δημοσιοποίησης του προγράμ-
ματος, θα κληθούν και οι επιχειρήσεις, ώστε να εκδηλώσουν
το ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων Πρακτικής
Άσκησης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να
δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, μέσω της ειδικά δια-
μορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας apko.sepe.gr. Το
εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται
στο ποσό των 5,00 €/ώρα παρακολούθησης, συμπεριλαμβα-
νομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να αυξήσουν τις πιθανότητες εύρεσης μόνιμης
απασχόλησης - ήδη 4 στους 10 ωφελούμενους από το τελευ-
ταίο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων του ΣΕΠΕ βρήκαν
εργασία, κυρίως, στην εταιρεία που έκαναν την πρακτική -
ενώ θα αποκτήσουν πιστοποίηση σε ψηφιακές δεξιότητες που
θα τους κάνουν περιζήτητους στην αγορά εργασίας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στις ειδικότητες:
Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων, Διαχειριστής Δικτύων, Διαχειριστής
Βάσεων Δεδομένων, Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων,
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού, Ειδικός Σχεδιασμού Ιστο-
σελίδων και Εφαρμογών, Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων
Πληροφορικής, Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου
e-commerce, Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT
Analyst), Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής, Προγραμ-
ματιστής Ανοιχτο

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Το έργο H2CEM εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για συμμετοχή στο  Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού
Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ – IPCEI “Hy2Use”) 

To καινοτόμο έργο χρήσης πράσινου υδρογόνου αποτελεί σημαντικό
σταθμό στον Οδικό Χάρτη για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της

βιομηχανίας παραγωγής τσιμέντου

Το καιν οτόμο έργο H2CEM του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, το οποίο αφορά στην  παραγωγή και
χ ρήση πράσιν ου υδρογόν ου για την  παραγωγή εν έργειας στη βιομηχ αν ία τσιμέν -
του, εν τάσσεται πλέον  στο Σημαν τικό Έργο Κοιν ού Ευρωπαϊκού 

Εν διαφέρον τος (ΣΕΚΕΕ – Important Project of
Common European Interest, IPCEI). Αποτελεί  το
μον αδικό έργο από την  Ελλάδα που κρίθηκε επιλέξιμο
για χ ρηματοδότηση με κρατική εν ίσχ υση, στο πλαίσιο
αξιολόγησης προτάσεων  έργων  τα οποία αφορούν  στις
τεχ ν ολογίες υδρογόν ου για βιομηχ αν ική χ ρήση (IPCEI
Hy 2Use).

Με στόχ ο τη σταδιακή αν τικατάσταση ορυκτών  καυσίμων  από πράσιν ο υδρογό-
ν ο και άλλα βιώσιμα καύσιμα (sustainably  sourced f uels), το πρωτοποριακό αυτό
έργο προβλέπει την  εγκατάσταση και λειτουργία μον άδων  παραγωγής πράσιν ου
υδρογόν ου μέσω ηλεκτρόλυσης για τα εργοστάσια 

Συνεχίζεται στη σελ. 11
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" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο
και στην Ελευσίνα.

Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.
Τηλέφωνο 210 5570159 " 

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 

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

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 

140 τμ στον Ασπρόπυργο επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας

με 50 τμ πατάρι και χώρος στάθμευσης 150 τμ περίπου. 

Επικοινωνία στο 6981788414
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Η συνέχεια απο σελ. 9

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.

Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφ-
ορικό και γραπτό επίπεδο
- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση
- Γνώση υπολογιστών
- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια
- 6ωρη εργασία με προοπτική για
ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη
Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφι-
κά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
"ΠΡΟΣΦΕΡΩ" ΟΜΑΔΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΧΑΡΝΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ -
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ.....

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ/
ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ 

� Μερικές από τις δράσεις
μας.

� ΠΥΡΟΦΥΛΑΞΗ �
ΔΑΣΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ �

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ
ΑΣΤΕΓΟΥΣ � ΑΝΕΥΡΕΣΗ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ ΜΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΟ
''ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ'' �

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΙΔΗ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ

ΟΜΑΔΕΣ Κ.Τ.Λ.
Όποιος επιθυμεί να γίνει

ενεργό μέλος εγγράφονται
άνδρες και γυναίκες που

έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους.

Η παροχή επείγουσας ανθ-
ρωπιστικής, ιατροφαρμα-
κευτικής, επισιτιστικής, και

αναπτυξιακής βοήθειας
προς κοινωνικά και οικονο-

μικά ευπαθείς ομάδες,
όπως ανέργους, αστέγους,

ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους και
παιδιά, καθώς και η συνδρο-
μή σε περιπτώσεις φυσικών

καταστροφών όπως σει-
σμοί, πλημμύρες, φωτιές

κ.τ.λ.
Να συμμετάσχει και να
προσφέρει στο σύλλογο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' Ομάδα Εθε-
λοντών Πολιτών - Αχαρναί,

ας επικοινωνήσει με τα
ΤΗΛ: 6937191968 -

6971724357 Κος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ.

παραγωγής τσιμέντου του Τιτάνα
στην Ελλάδα (Καμαρίου Βοιωτίας,
Δρεπάνου Αχαΐας και  Ευκαρπίας
Θεσσαλονίκης). 

Οι μονάδες, οι οποίες θα τροφοδο-
τούνται  από ανανεώσιμες πηγές
ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι συνο-
λικής ισχύος τουλάχιστον 3,5 MW. 

Η βιομηχανική αξιοποίηση (first
industrial  deployment) πράσινου
υδρογόνου στα εργοστάσια του
Ομίλου στην Ελλάδα, μέσω της εφα-
ρμογής ιδιαίτερα πρωτοποριακών
και  καινοτόμων τεχνολογιών, θα
συμβάλει ουσιαστικά στον περιορι-
σμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων,
επιτυγχάνοντας μείωση των εκπομ-
πών CO2 κατά 160.000 τόνους
ετησίως (τουλάχιστον 8% ανά τόνο
προϊόντος). 

Επιπλέον, το H2CEM περιλαμβάνει
το σχεδιασμό και την κατασκευή ειδι-
κού περιστροφικού κλιβάνου πιλοτι-
κής κλίμακας, που θα λειτουργεί με
υδρογόνο ως κύριο καύσιμο. Λαμβά-
νοντας υπόψη τις σημαντικές τεχνικές
προκλήσεις της ενδεχόμενης μετά-
βασης στο πράσινο υδρογόνο ως
καυσίμου της τσιμεντοβιομηχανίας,

οι δράσεις έρευνας και ανά-
πτυξης που προβλέπονται
στο H2CEM, θα οδηγήσουν
στη βαθύτερη κατανόηση των
φαινομένων καύσης υδρογό-
νου. 
Αυτό αφορά τόσο τις προδια-
γραφές των υλικών, όσο και
τον σχεδιασμό και λειτουργία
των βιομηχανικών εγκαταστά-
σεων παραγωγής τσιμέντου
στο μέλλον. Από αυτή την
άποψη, το H2CEM κρίνεται
ως έργο-σταθμός για την
πορεία της ευρωπαϊκής τσι-
μεντοβιομηχανίας προς την
επίτευξη χαμηλού αποτ-
υπώματος άνθρακα. 
Το έργο H2CEM, με συνο-
λικό προϋπολογισμό 60
εκατομμύρια ευρώ, είναι αυτή τη στιγ-
μή το μόνο στον ΣΕΚΕΕ που ανα-
πτύσσει την έρευνα με σκοπό την
αύξηση της χρήσης υδρογόνου ως
κλιματικά ουδέτερου καυσίμου για
την παραγωγή τσιμέντου. 
Σημαντικός άξονάς του είναι η δημιο-
υργία δικτύου συνεργασιών στην
Ελλάδα και την Ευρώπη με ερευνητι-
κούς και  ακαδημαϊκούς φορείς,

καθώς και με παρόχους τεχνολογίας
πράσινου υδρογόνου και ΑΠΕ. Στο
πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας υψηλής κατάρ-
τισης, ενώ θα υπάρξουν δράσεις
διάχυσης τεχνογνωσίας στην ελληνι-
κή και ευρωπαϊκή βιομηχανία παρα-
γωγής τσιμέντου, καθώς και ενημέρ-
ωσης για τους κοινωνικούς φορείς
και άλλους συμ-μετόχους. 

Το ΤΙΤΑΝ H2CEM εντάσσεται στο
ευρύτερο πρόγραμμα δράσεων του
Ομίλου ΤΙΤΑΝ για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση
του αποτυπώματος άνθρακα των δρα-
στηριοτήτων παραγωγής τσιμέντου
και τη συμβολή στον ευρωπαϊκό
στόχο μείωσης των εκπομπών του
θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το
2030.
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Πρεμιέρα για το γυν αικείο τμήμα στον  1ο
γύρο του κυπέλλου του ΑΟΚ Παν ελευσι-
ν ιακός που επικράτησε στο ΔΑΚ Κορυδαλ-
λού στις επίσημες αγων ιστικές υποχρ-
εώσεις με ν ίκη - πρόκριση επί της ομάδας
της Προοδευτικής.

Εξαιρετική η ομάδα μας στα τρία πρώτα
δεκάλεπτα, αλλά έν α ρεσιτάλ αστοχίας και
συν εχόμεν ων  λαθών  στο τέταρτο δεκάλεπτο
το μετέτρεψε σε ν τέρμπι.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ -
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 38 - 42 (19-25)

Διαιτητές: Μαυρέλης - Κατσιαπίρης
Δεκάλεπτα: 8-9, 19-25, 28-39, 39-42

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (Κλαδούχος - Κλαδούχου):
Σκαρπαθιωτάκη, Διαμαν τή 2, Ντόχα 14 (1),
Ριζογιάν ν η 6(1), Αθαν ασοπούλου, Γρυλλάκη
9(1), Τσικουδή, Σέκου, Αγγελοπούλου 4,
Ιωαν ν ίδου 3, Μήτση.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Κάργιαν ν ης): Μεγα-
λούδη, Χαραλαμποπούλου, Τσιούν η,
Γρύλλια 9, Πολυζώτη 8(1), Κον τού 2,
Ιακώβου 11, Τσίρμπα 3, Σκιαδά 2, Ζήκα 5,
Μπρίγκια 2, Παν αγοπούλου.

...Επόμεν ο ραν τεβού στις 5/10 στις 21:30
στο 2ο κλειστό Τάκης Βογιατζής με αν τίπαλο
την  ομάδα του Κρόν ου Αγίου Δημητρίου.

ΕΣΚΑΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ:

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ U23 -
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 36-64

Διαιτητές : Πέππας Δ. Παπαχρυσαν θακό-
πουλος

Δεκάλεπτα : 09-18, 22-32, 26-45, 36-64

ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ ( Υφαν τής ):
Μουρτζούκος 12(1) , Μωραΐτης 2 , Σταμέλος
4, Κών στας 4(1) , Παπαδόπουλος 6, Πεθάν ης
2, Λήρης 3(1) , Μαζούκης 3, Χατζόγλου ,
Νικολάου , Υφαν τής , Μπουραζέρης

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ( Κλιγκόπουλος Γεωργάκ-
ης ): Καρακατσάν ης 5 Γιαν ν ακόπουλος 6 ,
Μαρίν ης 10, Μπαλάν  10 , Φουν τής 17(3) ,
Μαμουν ής 1 , Τσιριγώτης 5 , Μοδάκης 8 ,
Κοθράς 2, Κουταλιάς , Ζαγαλίκης , Καρράς

ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ -ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 59-
68

Διαιτητές :Κηπώσης, Αυγεριν ός

Δεκάλεπτα : 8-21, 27-35,  40-54 ,  59-68

ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ  (Κραβαρίτης): Καραμάν ης Δ. 2,
Κασιμάτης, Λίν ος, Δρόσος, Παπαχρήστος
6(1)  , Κραβαρίτης Γ. 4,  Καραμάν ης Β. 7(1),
Ορφαν ουδάκης 21(2), Κυριαζής 16(5), Κον τα-
ξάκης, Βλαττάς, Κων σταν τιν άκος 3.

ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ
(Αράπης): Κον τόπουλος 14 (2), Καραϊσκος
10 (2), Τσέλιος 6, Κομματάς, Στεφάν ου 15,
Αν τιπάτης 2, Μπούρας 5 (1), Γαβαλάς, Σάμ-
λης 2, Καπέτσης 14.

Ενίσχυση στον άσσο
 ο ΑΟ Ζωφριάς

Ενας "κέρβερ-
ος" κάτω από τα
δοκάρια του Αθλ-
ητικού Ομίλου
Ζωφριάς! Παίκτης
της ομάδας μας
είναι  ο πανή-
ψυλος τερματο-
φύλακας Αλέξιος
Μίχος. Το νέο
απόκτημα του
Α.Ο.Ζ. ξεκίνησε
την καριέρα του
από την Κ19 του
Παναιτωλικού πριν φορέσει διαδοχικά τις φανέλες
των Παναχαϊκή, Ναυπακτιακός Αστέρας και Απόλ-
λων Ευπαλίου αγωνιζόμενος στο πρωτάθλημα
της Γ Εθνικής. 

Επόμενος σταθμός της καριέρας του έγινε ο
Αστέρας Ζωγράφου πριν συμφωνήσει με την
ομάδα μας και γνωρίσει και την ΕΠΣΔΑ. Άλεξ σου
ευχόμαστε μια υγιή χρονιά γεμάτη προσωπικές κι
ομαδικές επιτυχίες. Καλώς όρισες στη μεγάλη
μας ποδοσφαιρική οικογένεια!

Ανακοίνωσε τον Παναγιώτη 
Καραβανά ο Γ.Σ Μεγάρων

Ο Γυμν αστικός Σύλλογος
Μεγάρων  είν αι στην
ευχ άριστη θέση ν α αν α-
κοιν ώσει την  μεταγραφή
του Παν αγιώτη Καραβα-
ν ά, με σκοπό την
εν ίσχ υση του ρόστερ της
αν δρικής μας ομάδας.Ο
Παν αγιώτης Καραβαν άς
έχ ει περάσει επί πολλά
χ ρόν ια από τα ελλην ικά

γήπεδα των  Εθν ικών  κατηγοριών  Α1 (με Περιστέρι,
Άρη και Ηλυσιακό), Α2 (Δούκα, Μελίσσια, Παπάγου και
Πεν τέλη), αλλά και της Β’ Εθν ικής κατηγορίας.Είν αι
επίσης διεθν ής παίκτης με την  Εθν ική Νέων  αν δρών ,
με την  οποία έχ ει κατακτήσει το ασημέν ιο μετάλλιο στο
Μουν τομπάσκετ Νέων  αν δρών  του 2005.

Καλώς ήρθες Παναγιώτη Καραβανά!

ΕΣΚΑΝΑ-ΚΥΠΕΛΛΟ: Οι γυναίκες του ΑΟΚ
Πανελευσινιακός στην επόμενη φάση
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Ο Μεγαρίτης Ιερόθεος Δρίτσας στον Θεσπρωτό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός Ιερόθεος
Δρίτσας εντάχθηκε στο δυναμικό του Θεσπρ-
ωτού
Η ΠΑΕ Θεσπρωτός ανακοινώνει την απόκ-
τηση του 22χρονου μεσοεπιθετικού Ιερόθε-
ου (Θάκη) Δρίτσα.
Ο Δρίτσας, γεννημένος την 1η Ιουλίου του
2000, ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τον
Βύζαντα Μεγάρων. Την περίοδο 2019 -
2020 αγωνίστηκε στον  Αήττητο   Σπάτων  (Γ’
Εθνική),   όπου   είχε   10 συμμετοχές και
πέτυχε  5 γκολ,   ενώ   σκόραρε   και   τη
μοναδική συμμετοχή του σε αγώνα Κυπέλ-
λου.
Τη σεζόν 2020-2021 μεταγράφηκε στον
υποβαθμισμένο στη Γ’ Πανιώνιο.

Αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια και  σημείωσε ένα τέρμα.
Πέρυσι πραγματοποίησε μία ‘γεμάτη’ χρονιά   με τον Πανιώνιο. Επαιξε σε
17 αγώνες και πέτυχε 4         γκολ, ενώ δημιούργησε και ισάριθμες
ασσίστ.
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Θεσπρωτού και του ευχόμαστε
κάθε επιτυχία.

Τάκης Μπαλτάκος: 
«Αν δεν βρεθεί λύση θα

υπάρξει αναστολή 
πρωταθλημάτων»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Τάκης Μπαλτά-
κος, μεταξύ άλλων  αν έφερε για την
υπόθεση του μητρώου.
«Εδώ υπάρχ ει και έν α θετικό, ότι κατα-
λαβαίν ει ο κόσμος ότι δεν  υπάρχ ει μόν ο
η Α και η Β Εθν ική, αλλά και άλλα πρω-
ταθλήματα που παίζουν  ποδόσφαιρο
χ ωρίς όφελος σε κάθε χ ωριό της Ελλά-
δος, με τα σωματεία αυτά πλέον  ν α μην
μπορούν  ν α αν ταπεξέλθουν . Δεν  μπο-
ρούν  ν α δίν ουν  χ ρήματα κάθε χ ρόν ο
σε δικηγόρους και λογιστές εν ώ υπάρχ ει
και μία παρεμπόδιση την  οποία η ΕΠΟ
δεν  μπορεί ν α τη δεχ θεί. Υπάρχ ει μία
''αν τιδικία'' μεταξύ ΕΠΟ και στη ΓΓΑ,
γιατί δεν  μπορούμε ν α δεχ θούμε πως θα
συμβεί αυτό στην  Τήλο και σε άλλα
ν ησιά. Υπάρχ ουν  3.200 σωματεία.
Μιλάμε για χ ιλιάδες αν θρώπους που
συμμετέχ ουν , έν α μικρό σωματείο εν ός
χ ωριού θέλουν  άδεια από το πρωτοδι-
κείο για ν α γίν ει σωματείο, στη συν έχ εια
με τον  ίδιο τρόπο ν α γίν ει μέλος της
ΕΠΣ, έπειτα ν α πάρει ειδική αθλητική

αν αγν ώριση, ν α δίν ει στην  περιφέρεια
όλα τα πιστοποιητικά του για την  τέλεση
αγών α και μέσα σε αυτή τη γραφειοκρ-
ατία θέλει το κράτος ν α εν τάξει και ν έα
γραφειοκρατία, όταν  υπάρχ ουν  οι περ-
ιφέρειες που έχ ουν  τα στοιχ εία αυτά».
Εν ώ συμπλήρωσε: «Δεν  υπάρχ ει καν έ-

ν α ραν τεβού, ωστόσο όπως είχ αμε
υποσχ εθεί η κ. Ψαροπούλου, διε-
υθύν τρια ποδοσφαίρου της ΕΠΟ είχ ε
επικοιν ων ία με τον  διευθυν τή του του κ.
Αυγεν άκη τον  κύριο Κάκκο για ν α έχουν
μία συν άν τηση σχ ετικά με τα σωματεία
τα οποία έχ ουν  ή δεν  έχ ουν  ειδική αθλ-
ητική αν αγν ώριση και πόσα εξ αυτών
είν αι εν εργά. Εδώ υπάρχ ει μία πλάν η
καθώς υπήρχ αν  παλαιότερα 4.200
σωματεία και πλέον  δεν  μπορούν  ν α
αν ταποκριθούν  και έγιν αν  3.200. Εμείς
λέμε πως πολλά σωματεία δεν  είν αι εν ε-
ργά και γίν ον ται προσπάθειες για την
εν ίσχ υση τους, για ν α ξαν απαίξουν . Αν
δεν  παίζουν  δεν  ψηφίζουν . Δεν
υπάρχ ουν  σωματεία σφραγίδες. Η τελική
απόφαση θα παρθεί στις 30/9, αν  δεν
αλλάξει κάτι μέχ ρι τότε. Αν  έν α σωματείο
έχ ει ειδική αθλητική αν αγν ώριση δεν
γίν εται ν α μην  παίζει, είν αι παραλογι-
σμός και είπαμε σε όλους τους τόν ους
ότι αν  δεν  βρεθεί λύση θα υπάρξει αν α-
στολή πρωταθλημάτων ».

Τ
ην  ήττα γν ώρισε
στο γήπεδο Αλκυών
στην  Πετρούπολη ο

Βύζας Μεγάρων  στα
πλαίσια της προετοι-
μασίας του από τον  Αρη
με 2-0.

Μία πρώτης τάξεως
ευκαιρία για χ ρήσιμα
συμπεράσματα είχ αν  ο
Γιάν ν ης Σιλεβίστας στον
Άρη Πετρούπολης και ο
Δημήτρης Καλύκας για
τον  Βύζαν τα

.
Και τα δύο τέρματα

σημείωσε ο Αργυρίου στο
35‘ και 50′.

Α Ρ Η Σ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ(προπο
ν ητής Γιάν ν ης
Συλεβίστας):Καραστέργιο
ς, Μαν δαμαδιώτης, Τσε-
ρκών ης, Μεν άι, Γάγγος,
Γεραγωτέλλης, Μαρίν ου,
Αργυρίου, Γκούφας,
Αν των ακόπουλος.

Αν ταλής, Κορών ης,
Μαρκάκης, Μεν άι,
Φαρμάκης, Φάμπιο, Ζέρ-
βας, Κασβίκης, Παν τε-
λαίος. Ρουμπής, Λέλος,
Κον όμι, Μπιζιργιάν ν ης.

Ο προπον ητής των
κιτριν όμαυρων  Δημήτρης
Καλύκας χ ρησιμοποίησε 

τους. Χαλκίδης, Κων -
σταν τιν ίδης, Μουσκάι,
Δρυμούσης, Μύρ-
κ ο ς , Κ ων σ τ α ν τ ί ν ο υ ,
Σαχ όλι Φλέγκας, Μπου-
ν τόπουλος,Ζέρβας, Στρ-
ατιδάκης.

Αγων ίστηκαν  και οι
Κεν δριστάκης,Μαν ωλιάς,
Φυσαράκης Γ, Πεκίν ι.

Δεν  αγων ίστηκε ο Απ.
Φυσαράκης(τραυματίας)
και ο Καραγιάν ν ης που
ήταν  άρρωστος.

Ο Βύζας στο δεύτερο
μέρος είχ ε αρκετές περι-
πτώσεις ν α πετύχ ει γκολ.
Αλλά μάταια.

ΑΝ.ΤΣ.

Φιλική ήττα ο Βύζας Μεγάρων
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής και

υπάλληλο γραφείου
Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δρα-
στηριότητα την παραγωγή & εμπορία χημικών
προϊόντων στο εσωτερικό & το εξωτερικό, προ-
σλαμβάνει άμεσα στο εργοστάσιο παραγωγής
της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ Ελευσίνας Δερβε-
νοχωρίων στην Μαγούλα (όπισθεν εργοστασίου
TITAN) θέση “Καμάρι” :

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα ασχοληθεί με την
χρήση μηχανημάτων παραγωγής κατόπιν υπο-
δείξεως & υπό την επίβλεψη του υπευθύνου χειρι-
στή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο
γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται
πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει
απολυτήριο Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση
Αγγλικών και να μπορεί να χειρίζεται Η/Υ ( Office
). Επιθυμητή, η ενδεχόμενη γνώση Λογιστικής.

ΜΙΣΘΟΣ: Συζητήσιμος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πλήρης
ΩΡΑΡΙΟ: 08:00′ – 16:00′
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Πλήρης

Για την αποστολή βιογραφικών σας, στο e-mail
a.kourkazoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική
σας επικοινωνία, στο τηλέφωνο 2105573193.

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΖΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΙΜΙΟΣΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΦΡΑΤΖΕΣΚΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΠΟΥΠΕΛ ΟΚΣΑΝΑ ΤΟΥ ΕΒΓΚΕΝΙΙ  ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΥΠΕΛ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΟ ΖΑΡΑΣΑΪ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΝ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ



Tρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 θριάσιο-15  

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου σε άριστη
κατάσταση σε περιφραγ-
μένο χώρο 1 στρεμμάτων
Τηλ: 6949897678

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό  Ηρακ-
λείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000 ευρώ Τηλ.
6973221912 &
6977650730          

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρ-
μανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέ-
σο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδα-
νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα 63 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '10, μπάνιο, ενε-
ργ. κλ. Α+, ζώνη οικιστική, τι-
μή 410€, 09:00-21:00
6908419263

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ.,
ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ,
κατασκευή '97, μπάνιο, σε
οικόπεδο 650 τ.μ., θέρμαν-
ση: αυτόνομη θέρμανση με
ατομική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο, τζάκι,
πάρκιν πιλοτής, κουφώματα
αλουμινίου, χωρίς ασανσέρ,
ζώνη οικιστική, δάπεδα: μάρ-
μαρο, πολύ καλή κατοικία με
δύο μεγάλα υπνοδωμάτια,
σαλόνι ,κουζίνα με καθιστικό
και τζάκι και μεγάλο κήπο, τι-
μή 480€, συζητήσιμη. SYN-
THESIS S.R.E.CON,
2105541126, 09:00-20:00

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα ασφα-
λείας, ηλιακός, ανοικτό πάρ-
κιν, κήπος, χωρίς ασανσέρ,
χωρίς κοινόχρηστα, όχι
μεσίτες, είναι ένας μεγάλος
χώρος με κουζίνα και 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 θ-

έρμανση με κεντρική εγκατά-
σταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, ορ-
οφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγά-
λο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρ-
μανση πετρελαίου και λέ-
βητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

ΕΛΕΥΣΙΝΑ οικία 110 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '79,
2 μπάνια, ανακαινισμένη, α-
νακαίνιση '20, τιμή 450€,
09:00-21:00
6945153906

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος, μο-
νοκατοικία 72 τ.μ., υπερυψω-
μένη ισόγεια, 1 υ/δ, ενεργ. κλ.
Γ, ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη μονοκα-
τοικία 60 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
μπάνιο, ανακαίνιση '10, τιμή
250€, 07:00-22:00

6945605024

ΒΙΛΙΑ μονοκατοικία 135 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζά-
κι, κήπος, ανακαινισμένη,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα,
1 ξύλινη σοφίτα, 2 αυλές, κα-
λοριφέρ, χωρίς σκάλες, κα-
τάλληλη και για ηλικιωμένους
και άτομα με κινητικά προβ-
λήματα, δεκτά κατοικίδια, τι-
μή 500€ 6944461852

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατά-
σταση μονοκατοικία 72 τ.μ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, επί της λεωφ-
όρου Θρασυβούλου και Βαγ-
γέλη Περπινιάδη, Άνω
Φούσα, με αυλή, κοντά σε
προαστιακό, στάση λεωφορ-
είου και αγορά., τιμή
420€6973222212

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (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 θέρμαν-
ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
380 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
Όροφος: 1ος Κατάσταση:
Ανακαινισμένο
Έτος κατασκευής: 1990
Έτος ανακαίνισης: 2022
Ενεργειακή Κλάση: Δ
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Ζώνη: Οικιστική
Δάπεδα: Μωσαϊκό
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Κοινόχρηστα Κεντρική θέρ-
μανση
Μέσο θέρμανσης: Πετρέλαιο
δίπλα στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου
6908461120

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.

Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει: Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του Ασπροπύρ-
γου για πλήρη απασχόλ-
ηση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν  επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλι-
ση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107 
Κα Κωνσταντίνα. 
Ωράριο επικοινωνίας:
06:00-18:00.

Κυρία ζητά 24ωρη
εργασία στην περιοχή
του Θριάσιου για
φύλαξη ηλικιωμένου
Τηλ 6995524143 κα
Τόνια

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
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Ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή με δράσεις του πρωτοποριακού 
προγράμματος “THE GREEN CITY”  σε σχολεία της Δυτικής Αττικής

Λευτέρης Κοσμόπουλος: «Προχωράμε με δράσεις για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον με το βλέμμα στις επόμενες γενιές»

Μ
ε αφορμή την  Παγκόσμια ημέρα Δράσης κατά
της Κλιματικής Αλλαγής, την  Δευτέρα 26
Σεπτεμβρίου ξεκίν ησαν  οι εν ημερωτικές δρά-

σεις του προγράμματος επιβράβευσης αν ακύκλωσης,
από το 10Ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίν ας και θα
συν εχ ιστούν  και σε άλλα σχ ολεία της Δυτικής Αττικής,
όπως συν εχ ίζον ται οι δράσεις για όλους τους πολίτες
σε διάφορα σημεία, σε συν εργασία με τους Δήμους της
περιοχ ής.

Το Πρόγραμμα ΤΗΕ GREEN CITY είν αι έν α πρωτο-
ποριακό πρόγραμμα αν ακύκλωσης, που υλοποιούν  η
Περιφέρεια Αττικής, ο ΕΔΣΝΑ, και όλοι οι Δήμοι της
Αττικής. Παρέχ εται η δυν ατότητα σε όλους τους
κατοίκους, ν α αν ακυκλών ουν  υλικά που έχ ουν  προη-
γουμέν ως διαχ ωρίσει και ν α επιβραβεύον ται γι’αυτό,
παραδίν ον τας τα σε έν α από τα 60 κιν ητά «Πράσιν α
σημεία» που θα κιν ούν ται κον τά στη γειτον ιά τους,
εκτελών τας συγκεκριμέν ο πρόγραμμα δρομολογίων  το
οποίο θα είν αι αν αρτημέν ο στην  ειδική mobile εφαρ-
μογή και στην  ιστοσελίδα www.thegreencity .gr.

Ιδιαίτερα για τους μαθητές των  σχ ολείων , η δράση
περιλαμβάν ει διαδραστικές ερωτοαπαν τήσεις, για την
αν ακύκλωση και τη σημαν τικότητα της. Ακόμη, γίν εται
εν ημέρωση και ευαισθητοποίηση από το εξειδικευμέν ο
πλήρωμα μας για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης της
Περιφέρειας Αττικής τον ίζον τας τα οφέλη αλλά και τη
δυν ατότητα ν α αν ακυκλών ουν  τα διαχ ωρισμέν α υλικά
8 κατηγοριών  (Χαρτί/Χαρτόν ι, Πλαστικά, Μεταλλικά

Αν τικείμεν α, Αλουμίν ιο, Γυαλί,
Ηλεκτρον ικός/Ηλεκτρικός Εξοπλι-
σμός, Βρώσιμα Έλαια & Λίπη,
καθώς και Ρούχ α/Υφάσματα).

Τα παιδιά μετά το τέλος της
εν ημέρωσης, προσκομίζουν  τα
αν ακυκλώσιμα τους στο όχ ημα, τα
οποία και ζυγίζον ται και οι πόν τοι
που προκύπτουν , βάσει του
τύπου και βάρους κάθε υλικού,
πιστών ον ται σε έν α λογαριασμό
του Σχ ολείου και μπορούν  ν α
τους εξαργυρώσουν  σε δωροεπιταγές, είτε μέσω του
Συλλόγου Γον έων  & Κηδεμόν ων  ή μέσω του Διευθυν τή
του Σχ ολείου.

Τέλος, από το ειδικό κλιμάκιο του GREEN CITY προ-
σφέρεται έν τυπο υλικό με παιχ ν ίδι αν ακύκλωσης,
καθώς και υλικό με σκοπό ν α προωθηθεί και στους
γον είς.

Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Λευ-
τέρης Κοσμόπουλος αν αφέρει: «Η συμμετοχ ή του
κόσμου είν αι εν τυπωσιακή στο πρωτοποριακό πρόγρ-
αμμα που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ
και ήδη, σε μόλις 14 μήν ες λειτουργίας του προγράμ-
ματος, έχ ουν  κάν ει εγγραφή πάν ω από 200.000
συμπολίτες μας και αν ακυκλών ον τας, έχ ουν  συμβάλει
σε εξοικον όμηση τουλάχ ιστον  5.000 κιλών  CO2, σε
χ αρτί που έχ ει σώσει 790 δέν τρα και 350.000 λίτρα

ν ερού, και σε άλλα πολλά
οφέλη για το περιβάλλον .
Στόχ ος μας είν αι ν α
κάν ουμε την  αν ακύκλω-
ση μέρος της καθημερ-
ιν ότητας μας, ως βασικό
παράγον τα στην  μείωση
των  απορριμμάτων  και
την  προστασία του περι-
βάλλον τος.

Περισσότερο για τους
μαθητές και τα παιδιά, η

εν ημέρωση αυτή και όσα προσφέρει το “THE GREEN
CITY” έχ ουν  πολλαπλά οφέλη για την  κοιν ων ία μας.
Προχ ωράμε με δράσεις για την  κλιματική αλλαγή και το
περιβάλλον  με το βλέμμα στις επόμεν ες γεν ιές».

Οι εν ημερωτικές δράσεις του προγράμματος Επιβρά-
βευσης Αν ακύκλωσης Πολιτών  της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ το μεγαλύτερο της Ευρώπης The Green City ,
συν εχ ίζον ται στα παρακάτω σχ ολεία της Δυτικής Αττι-
κής ως εξής, και θα υπάρξουν  ν εότερες αν ακοιν ώσεις: 

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
Ασπροπύργου

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στο 7ο Δημοτικό Σχολείο
Ελευσίνας

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο
Μεγάρων.


