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Τροπολογία για πλαφόν στο κέρδος από την πώληση
καυσίμων για θέρμανση - Τι αναφέρει

σελ. 9

Δρακόντειες κυρώσεις και
πρόστιμα για
τους παραβάτες από 5.000
ευρώ έως και 1 εκατ.

Καταβολή 50 + 14 εκ.
ευρώ προς τους Δήμους,
ώστε να καλυφθεί
το επιπλέον ενεργειακό
κόστος για σχολεία
Δημήτρης Παπαστεργίου:

«Είναι θετικό πως αναγνωρίζεται από την
Κυβέρνηση ότι πρέπει να καλυφθεί
εξ’ ολοκλήρου το επιπλέον κόστος για τη
θέρμανση των σχολείων»
σελ. 5

Εργασίες καθαρισμού σε
ρέματα της Δυτικής Αττικής
Δημιουργείται εγκαίρως γραμμή
αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

-Τι πρέπει να κάνουν οι φερόμενοι ιδιοκτήτες

σελ. 2-11

Η επένδυση της Google θα
φέρει 2 δισ. ευρώ και 20.000
νέες θέσεις εργασίας
Ο πρωθυπουργός
τόνισε ότι η
νέα επένδυση
δείχνει την
εμπιστοσύνη του
παγκόσμιου
κολοσσού στην
Ελλάδα

σελ. 2

Μεγάλη συµφωνία της ∆ΕΠΑ
για προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου (LNG)
από Νοέµβριο έως Μάρτιο

Σελ. 8

Δήμος Ασπροπύργου: Καλωσόρισμα
με διανομή σχολικών ειδών στους
μαθητές των Γυμνασίων

Σελ. 3

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. Μελετίου «Ενισχύουμε ως Δημοτική
Αρχή τους μαθητές, με εφόδια για μια καλή αρχή,
χωρίς διακρίσεις.»
σελ. 3

Ο Μανδραϊκός με τον Κριό Ασπροπύργου
το Σάββατο στην Παραλία

Ο Βύζας με το Μοσχάτο την
Κυριακή στα Μέγαρα

Ο Πανελευσινιακός το Σάββατο με
τον ΑΟ Υπάτου στη Μαγούλα
σελ. 13
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.

Νίκης 38 - Γερμανικά, 2105570007
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π.
Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916
MANΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ν. Ρόκκα 114, 2105550323
ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1, Άνω
Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650
ΑΧΑΡΝΕΣ

ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
Λεωφόρος Πάρνηθος 121, 2102465660

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Καιρός: Ηλιοφάνεια
Η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Στρατόνικος, Στράτος,Στρατής, Στρατονίκης,
Στρατονίκιος
Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ
ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η

Διεύθυνση
Οικονομικών
Υπηρεσιών
του
Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει
ότι, σύμφωνα με την 1/2004 μεμονωμένη πράξη εφαρμογής της περιοχής «ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΩΝ
Δήμου Ασπροπύργου» που κυρώθηκε με την υπ’ αρ. 638/110/29-012004 απόφαση Νομάρχη Δυτ. Αττικής και μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Αχαρνών (τόμος 813,α/α
63/16-02-2004),
ο Δήμος Ασπροπύργου υποχρεούται να αποζημιώσει τις ιδιοκτησίες και τα επικείμενα που αναφέρονται στην ανωτέρω μεμονωμένη πράξη εφαρμογής.
Επιπροσθέτως,
η
Υπηρεσία
γνωρίζει ότι, σύμφωνα με την υπ’
αριθμόν 4802/2021 τελεσίδικη Απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οριστική
τιμή μονάδας για την περιοχή που
αναφέρεται ανωτέρω καθορίστηκε
στα 100 ευρώ/τ.μ. Κατόπιν των
ανωτέρω, ο Δήμος Ασπροπύργου
καλείται να αποζημιώσει τους φερόμενους ιδιοκτήτες με το συνολικό
ποσό που προκύπτει και αναλογεί
στον καθένα.
Επομένως, οι φερόμενοι ιδιοκτήτες
που αναγράφονται στον Κτηματολογικό Πίνακα καλούνται να προσέλθ-

ουν στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών) του
Δήμου μέχρι τις 30/11/2022 προσκομίζοντας υποχρεωτικά τίτλους
ιδιοκτησίας (συμβόλαια), φωτοτυπία
ταυτότητας, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
(«για είσπραξη ποσού από φορείς
του δημοσίου πλην της κεντρικής
διοίκησης»), καθώς και πρόσφατο
Κτηματολογικό Φύλλο και Διάγραμμα
από το Κτηματολογικό Γραφείο Αχαρνών.
Σε περίπτωση, που στο Κτηματολόγιο το ακίνητο εμφανίζεται με
την ένδειξη «Αγνώστου», θα προσκομίζουν τοπογραφικό ή

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το
οποίο να προκύπτει με ασφάλεια η
κυριότητά τους επί του ακινήτου.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν
στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου
εντός του ανωτέρω διαστήματος
προσκομίζοντας τα ως άνω σχετικά
έγγραφα, ενημερώνουμε ότι, ο
Δήμος θα προβεί σε νόμιμη παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων του αντιστοιχούμενου
στην κάθε ιδιοκτησία χρηματικού
ποσού αποζημίωσης και θα πρέπει να
απευθυνθούν εκεί προκειμένου να
παραλάβουν το ποσό της αποζημίωσης.
Συνεχίζεται στη σελ. 11

K. Μητσοτάκης: Η επένδυση της Google
μπορεί να δημιουργήσει 20.000 καλοπληρωμένες
θέσεις εργασίας

Τ

ην εμπιστοσύνη του παγκόσμιου κολοσσού στην Ελλάδα
όλα αυτά τα χρόνια των
κρίσεων δείχνει η νέα επένδυση της
Google, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που
μίλησε στην εκδήλωση στο Κέντρο
Πολιτισμού
Ίδρυμα
Σταύρος
Νιάρχος, όπου παρουσιάσθηκε η
επένδυση της Google. Η επένδυση
αφορά την ανάπτυξη υποδομών και
περιφερειακού κόμβου παροχής
υπηρεσιών cloud.
Όπως είπε ο πρωθυπουργός, η νέα
επένδυση μπορεί να εισφέρει πάνω από 2 δισ.
ευρώ ως το 2030 και να δημιουργήσει 20.000
καλοπληρωμένες νέες θέσεις εργασίας.
Ο πρωθυπουργός δήλωσε, επίσης, ότι αυτά τα 15
χρόνια διαδοχικών κρίσεων, η Google όχι μόνο
έμεινε, αλλά «ενίσχυσε και την παρουσία της στην
Ελλάδα».
Έτσι, συμπλήρωσε, κατέγραψε τη δική της
συμβολή στην αναπτυξιακή τροχιά της χώρας που
παραμένει σταθερά ανοδική, παρά τις κρίσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε διάφορους οικονομικούς δείκτες ενώ μίλησε και για
μείωση της ανεργίας, όπως και για τη στήριξη στην
κοινωνία από την πολιτεία.
«Δεν έχω κρύψει από την πρώτη στιγμή το όραμά
μου για ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα της πατρίδας
μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι
βασικός πυλώνας είναι «το Ελλάδα 2.0 που είναι
ενεργός πυρήνας του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας».

θριάσιο-3
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Διανομή Σχολικών Τσαντών στα
Γυμνάσια του Δήμου Ασπροπύργου

Ό

πως κάθε χ ρόν ο, ο Δήμαρχ ος
Ασπ ροπ ύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου και ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔEΠ),
κ. Γιώργος Φίλης, διέν ειμαν για το
καλωσόρισμα στις πρώτες τάξεις των
Γυμν ασίων , σε όλους τους μαθητές και
μαθήτριες, σχ ολικές τσάν τες με
πλούσιο βασικό εξοπλισμό (γραφική
ύλη).
Όπως δήλωσε σχ ετικά, ο Δήμαρχ ος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου
«Εν ισχ ύουμε ως Δημοτική Αρχ ή τους μαθητές, με εφόδια για μια καλή αρχ ή, χ ωρίς
διακρίσεις. Εύχ ομαι καλή αρχ ή στο «πέρασμά» σας από τα Δημοτικά προς στα
Γυμν άσια της πόλης μας».
Με τη σειρά του ο Πρόεδρος της ΔΕΠ, κ. Γιώργος Φίλης, δήλωσε: «Επεν δύουμε
με πράξεις στη ν έα γεν ιά, στα παιδιά μας, χ ωρίς φειδώ και εκπτώσεις, μιας και αποτελούν τον αν θό της ελπίδας για την πόλης μας».
Στην διαν ομή παραβρέθηκαν επίσης, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής, κ.
Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο Αν τιδήμαρχ ος Καθαριότητας, Αν ακύκλωσης και
Πρασίν ου, κ. Μιχ αήλ Ψωμιάδης, ο Αν τιπρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ κ. Αν τών ης Κον αξής και το μέλος της ΔΕΠ κ. Κων σταν τίν ος Καλλιέρης.
Θερμές ευχ αριστίες στους Διευθυν τές και των τεσσάρων Γυμν ασίων της πόλης
μας για την άψογη συν εργασία με την Σχ ολική Επιτροπή.

Συνάντηση του Δημάρχου
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού με
τη βουλευτή Μαρία Απατζίδη

Τ

η βουλευτή Αν ατολικής Αττικής
του ΜέΡΑ25 Μαρία Απ ατζίδη
υπ οδέχ τηκε την Πέμπ τη 29
Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών ,
Σπ ύρος Βρεττός, στο Δημαρχ ιακό
Μέγαρο. Κατά τη συν άν τησή τους είχ αν
την ευκαιρία ν α συζητήσουν για τα
τρέχ ον τα ζητήματα της πόλης, για τα
έργα που ήδη έχ ουν πραγματοποιηθεί
και έχ ουν δώσει ν έα πν οή στην καθημεριν ότητα του δημότη αλλά και για
εκείν α που βρίσκον ται σε εξέλιξη και
αν αμέν εται ν α αλλάξουν ουσιαστικά
την εικόν α και την ποιότητα ζωής, στις
Αχ αρν ές.
Γν ώστρια της περιοχ ής και των αν αγκών της, η συν τοπίτισσά μας κα Απατζίδη επεσήμαν ε το θετικό πρόσημο
πολλών δράσεων που έχ ουν πραγματοποιηθεί στο Δήμο.
Η βουλευτής του ΜέΡΑ25 ευχ α-

Εργασίες καθαρισμού σε
ρέματα της Δυτικής Αττικής
Δημιουργείται εγκαίρως γραμμή αντιπλημμυρικής θωράκισης στην περιοχή

Ξεκίνησαν παρεμβάσεις καθαρισμού σε όποια
σημεία κρίνεται απαραίτητο, σε ρέματα στη Δυτική Αττική, από τα συνεργεία της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Η Περιφέρεια Αττικής, με πρωτοβουλίες του
Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, θέτει ως
πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των
πολιτών, ιδιαιτέρως απέναντι σε καιρικά και
έκτακτα φαινόμενα και για αυτό ξεκινούν
εγκαίρως, γίνονται προγραμματισμοί και κατά
το δυνατόν νωρίτερα εργασίες που αφορούν
την αντιπλημμυρική θωράκιση στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

ρίστησε το Δήμαρχ ο Αχ αρν ών και τη
Δημοτική Αρχ ή για την τοποθέτηση της
γραμμής δημοτικής συγκοιν ων ίας που
συν δέει το κέν τρο των Αχ αρν ών με
τον Άγιο Ιωάν ν η Ρώσο. Τα ν έα δρομολόγια ήταν έν α αίτημα π ολλών
κατοίκων των Αχ αρν ών που και η ίδια
είχ ε στηρίξει προσωπικά και που διευκόλυν ε δραστικά τη μετακίν ηση των
δημοτών .
Επ ιπ ρόσθετα, ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών , Σπύρος Βρεττός εν ημέρωσε τη
βουλευτή, Μαρία Απατζίδη για την ασφαλτόστρωση των δρόμων στις γειτον ιές
των Αχ αρν ών , έν α μεγαλόπν οο έργο
που έχ ει ήδη αλλάξει την εικόν α της
πόλης,

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΟΣ
ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Εκπαιδευτικές βολές
Πυροβολικού στο πεδίο
βολής Μεγάρων

Σ

ύμφωνα με ανακοίνωση του 3ου Επιτελικού Γραφείου της Σχολής Πυροβολικού, στο διάστημα από 3 έως 6
Οκτωβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως 18:00,
θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές βολές
Πυροβολικού με τη χρήση πραγματικών
εκρηκτικών υλών στο πεδίο βολής των
Μεγάρων.

Αυτές τις ημέρες παρεμβάσεις καθαρισμού
έγιναν και στο ρέμα Σαρανταπόταμου στην
Ελευσίνα, που αποτελεί βασικό αποδέκτη
ομβρίων υδάτων πριν αυτά καταλήξουν
στον κόλπο της Ελευσίνας, ένα από τα πέντε
ρέματα της περιοχής του Θριασίου Πεδίου,
ανάμεσά τους και το Ρέμα Σούρες που έχει
πολλαπλώς επιβαρυνθεί από τις πλημμύρες τα τελευταία έτη.

Επικίνδυνες περιοχές είναι: Ρέμα Τούτουλη,
περιοχή Λουτρός, ύψωμα Ράχης Ντόσκουρη,
ύψωμα Τριστηλιά, ύψωμα Κορομηλιά, Ρέμα
Κρύφτη.
Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει:
«Προχωράμε σε καθαρισμούς ρεμάτων και
εργαζόμαστε εγκαίρως και προγραμματίζουμε εργασίες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
μας, για να είμαστε προετοιμασμένοι για το
φθινόπωρο και τον χειμώνα. Τα συνεργεία
της Περιφέρειας Αττικής βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της προσπάθειας θωράκισης
των περιοχών υψηλής επικινδυνότητας από
τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων».

Προς αποφυγή ατυχημάτων, κατά τις ως
άνω ημερομηνίες και ώρες απαγορεύεται η
για οποιοδήποτε λόγο είσοδος και κυκλοφορία εντός της επικίνδυνης περιοχής, ατόμων,
καθώς επίσης και πάσης φύσεως τροχοφόρων οχημάτων.
Σε περίπτωση ανευρέσεως βλήματος εκρηκτικής ύλης να ειδοποιηθεί άμεσα η ΣΧΟΛΗ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ.
Τηλ. 22960 31137 ή στο τηλ. 22960 31175,
ή στην Ελληνική Αστυνομία.
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4-θριάσιο

4 Οκτωβρίου 2022 - Γιορτή Έναρξη λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών
του Δήμου Ιλίου
αφιερωμένη στην "Παγκόσμια
Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία" Ξ
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας
τιμά την ημέρα που είναι αφιερωμένη
στην Tρίτη Hλικία.

Ο Δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας , η
Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού σας
προσκαλούν την Τρίτη 4 Οκτωβρίου
2022 στις 10:30 στο ΚΑΠΗ Μάνδρας,
στην εορτή που είναι αφιερωμένη στην
Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων.

Η "Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων", η αλλιώς "Παγκόσμια Ημέρα για
την Τρίτη Ηλικία" γιορτάζεται κάθε χρόνο
την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το
1990, με καταθέτοντας φόρο τιμής στους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτή
την ηλικία, επιχειρώντας παράλληλα να τονίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Χρόνια πολλά στον παππού και στην γιαγιά με σεβασμό και εκτίμηση στην
προσφορά τους .»

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΜΕ η είσοδος στον χώρο τον ΚΑΠΗ γίνεται σύμφωνα με τις
ισχύοντες κανονισμούς δηλαδή με πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ ή πιστοποιητικό
νόσησης ή rapid test.

εκινά η λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών του Δήμου Ιλίου τη
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, που περιλαμβάνουν επιμορφωτικά προγράμματα και
Δημοτικό Ωδείο, για την περίοδο 2022 –
2023.

Επιμορφωτικά Προγράμματα:
Αφορούν τα εργαστήρια Ζωγραφικής
(παιδικά και ενηλίκων), Κεραμικής (παιδικά και ενηλίκων), Αγιογραφίας και
Φωτογραφίας, Παραδοσιακών Χορών,
ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν το Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι
και η Θεατρική Ομάδα.

Πληροφορίες και εγγραφές:
Διεύθυνση Πολιτισμού, τηλ. 213 2030259, 213 2030255 &amp; 213 2030251, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:00, καθώς και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:
politistiko@ilion.gr και
kpanagopoulou@ilion.gr αναγράφοντας το πρόγραμμα ενδιαφέροντος και πλήρη
στοιχεία του ενδιαφερόμενου και του κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου (όνομα,
επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλικία).

Δημοτικό Ωδείο:
Αφορά την εκμάθηση μουσικών οργάνων όπως, κλασσική και ηλεκτρική κιθάρα,
πιάνο, αρμόνιο, ακορντεόν, βιολί, κλαρίνο, κλαρινέτο, μπουζούκι, σαξόφωνο, φλάουτο, τύμπανα, γκραν κάσα, πιατίνια, κρουστά, τρομπέτα, αλτ κόρνο, ευφώνιο, τρομπόνι, ΟΡΦ, θεωρητικά και ανώτερα θεωρητικά, ενώ παράλληλα στο μουσικό εργαστήρι
παραδίδονται μαθήματα ηλεκτρικού μπάσου και άλλων μουσικών οργάνων, σύμφωνα
με το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων.
Πληροφορίες και εγγραφές:
Διεύθυνση Πολιτισμού, τηλ. 210 5063446, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 13:00 –
18:00, καθώς και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: politistiko@ilion.gr και
kpanagopoulou@ilion.gr αναγράφοντας το μουσικό όργανο επιλογής και πλήρη
στοιχεία του ενδιαφερόμενου και του κηδεμόνα στην περίπτωση ανηλίκου (όνομα,
επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλικία).
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Καταβολή 50 + 14 εκ. ευρώ προς τους Δήμους, ώστε να καλυφθεί το
επιπλέον ενεργειακό κόστος για Δήμους και σχολεία
Δημήτρης Παπαστεργίου: «Είναι θετικό πως αναγνωρίζεται από την Κυβέρνηση ότι πρέπει να καλυφθεί
εξ’ ολοκλήρου το επιπλέον κόστος για τη θερμανση των σχολείων»

Μ

ε 14 εκ. ευρώ
άμεσα κι άλλων
50 εκ. ως το τέλος
του χρόν ου, επιβεβαιών εται η δέσμευση προς την
ΚΕΔΕ
για επιπλέον
χρηματοδότηση προς τους
Δήμους, ώστε ν α καλυφθεί
το επιπλέον εν εργειακό
κόστος για Δήμους και σχολεία.

Μέλη του Προεδρείου της Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων Ελλάδας
με επικεφαλής τον Πρόεδρο Δ.
Παπαστεργίου, επικεφαλής παρατάξεων στο Δ.Σ. καθώς και του Προεδρείου της
ΕΔΕΥ Α, συμμετείχ αν σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 στο Υ πουργείο Εσωτερικών , παρόν τος του Υ πουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, του αν απληρωτή Υ πουργού Οικον ομίας Θεόδωρου Σκυλακάκη, του Αν απληρωτή Υ πουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και του Γεν ικού
Γραμματέα του Υ ΠΕΣ, Μιχ άλη Σταυριαν ουδάκη.
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν μια σειρά από κρίσιμα
ζητήματα που απασχ ολούν αυτή την περίοδο την
αυτοδιοίκηση, όπως η αν τιμετώπιση του αυξημέν ου
εν εργειακού κόστους για τους Δήμους, τις ΔΕΥ Α και
τις σχ ολικές επιτροπές, το ν ομοσχ έδιο της Δημοτικής
Αστυν ομίας, η παράταση της αποπληρωμής των
δαν είων των Δήμων , η μετάθεση κατά έν α χ ρόν ο της
αποπληρωμής των δαν είων των Δήμων προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δαν είων , η ρύθμιση
οφειλών για χ ρέη προς δήμους, η ν αυαγοσωστική κάλυψη και το ζήτημα που αφορά την καταβολή του τέλους ταφής.
Άμεσα καταβολή στους Δήμους 50+14 εκ. ευρώ, για
την κάλυψη του εν εργειακού κόστους σε Δήμους και
Σχ ολικές Επιτροπές.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε για μια ακόμη φορά το
ζήτημα της αύξησης του εν εργειακού κόστους και την
αν άγκη, ιδιαίτερα για τα σχ ολεία, το κόστος αυτό ν α
καλυφθεί από το Κεν τρικό Κράτος.
Στο πλαίσιο αυτού του αιτήματος, από την πολιτική
ηγεσία του Υ ΠΕΣ αν ακοιν ώθηκε πως άμεσα θα δοθούν στους Δήμους 50 και 14 εκ. ευρώ εν ώ άλλα 50 εκ.
ευρώ θα δοθούν ως το τέλος του χ ρόν ου, με την
προϋπόθεση οι Δήμοι ν α καταβάλουν κάθε δυν ατή
προσπάθεια προκειμέν ου ν α πετύχ ουν τους στόχ ους για την εξοικον όμηση εν έργειας.

Αν αγκαία η οικον ομική εν ίσχ υση των ΔΕΥ Α με
δίκαιο τρόπο

Επίσης από τον κ. Πέτσα αν ακοιν ώθηκε ότι εξασφαλίστηκαν επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ για τη
δαπάν η που αφορά τις σχ ολικές καθαρίστριες.
Ο στόχ ος 10% για εν εργειακή εξοικον όμηση από
πλευράς Δήμων .

Από τον Υ Π.ΕΣ. Μ. Βορίδη και τον Αν . Υ π. Οικον ομικών Θ. Σκυλακάκη επισημάν θηκε πως ο στόχ ος
που έχ ει τεθεί προς τους Δήμους ν α μειώσουν κατά
10% την εν εργειακή τους καταν άλωση μπορεί ν α
προσμετρηθεί με δύο τρόπους, ώστε ν α μπορέσουν
στη συν έχ εια ν α επωφεληθούν από τα κίν ητρα που
θα δοθούν από την κυβέρν ηση. Είτε μειών ον τας
κατά 10% την καταν άλωσή τους στο σύν ολο της εν εργειακής καταν άλωσης όλου του Δήμου, είτε εξοικον ομών τας 10% από τον οδοφωτισμό.

Αξιόπιστη καταγραφή της επιπλέον καταν άλωσης
για τα σχ ολεία

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμαν ε πως παρά το
γεγον ός ότι μέχ ρι σήμερα έχ ουν δοθεί 14 εκ. για την
κάλυψη του επιπλέον εν εργειακού κόστους για Δήμους και σχ ολεία συν 14 εκ. τις επόμεν ες ημέρες, τα
χ ρήματα αυτά δεν επαρκούν .
Ο Αν . Υ πουργός Οικον ομικών Θ. Σκυλακάκης
συμφών ησε πως είν αι εύλογο ν α καλυφθεί στο
σύν ολό του το εν εργειακό κόστος των σχ ολείων . Στο
πλαίσιο αυτό υπήρξε δέσμευση ν α καταγράψουν οι
Δήμοι τις δαπάν ες τους σε ηλεκτρον ική πλατφόρμα
προσθέτον τας όλους τους λογαριασμούς εν έργειας και
καυσίμων που αφορούν το συγκεκριμέν ο τομέα, ώστε
ν α υπάρξει μία δίκαιη και ακριβής καταν ομή.

Από πλευράς ΚΕΔΕ τέθηκε και πάλι το ζήτημα της
εξαίρεσης των ΔΕΥ Α από την κρατική επιδότηση
στην τιμή της κιλοβατώρας. Οι δημοτικές επιχ ειρήσεις
ύδρευσης χ ρησιμοποιούν υποδομές όπως αν τλιοστάσια, βιολογικούς καθαρισμούς κλπ, με ισχ ύ άν ω των
35 kVA και συν επώς εκτός του συστήματος των μέχ ρι
τώρα επιδοτήσεων . Αυτό έχ ει ως αποτέλεσμα ν α βλέπουν το εν εργειακό τους κόστος ν α έχ ει εκτιν αχ τεί.
Σύμφων α με την ΕΔΕΥ Α, το επιπλέον αυτό κόστος
ξεπερν ά τα 80 εκ. ευρώ.
Συμφων ήθηκε πως μέρος του κόστους αυτού ή
όποιου άλλου προκύψει μετά από λεπτομερή καταγραφή, θα πρέπει ν α χ ρηματοδοτηθεί. Για το λόγο αυτό
θα πρέπει ν α θεσπιστεί ειδικό καθεστώς εν ίσχ υσης
της κάθε ΔΕΥ Α με βάση τα πραγματικά στοιχ εία, κι
όχ ι με οριζόν τιο τρόπο. Την πρόταση αυτή αποδέχ θηκε η ΚΕΔΕ που μαζί με την ΕΔΕΥ Α θα
προχ ωρήσει άμεσα προς την κατεύθυν ση αυτή.
Η ρύθμιση οφειλών για χ ρέη στους Δήμους και η
καταβολή του τέλους παρεπιδημούν των .

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ έθεσε το ζήτημα ρύθμισης για
την καταβολή οφειλών προς τους Δήμους, καθώς και
το θέμα της είσπραξης του τέλους παρεπιδημούν των
0,5 % από την ΑΑΔΕ.
Από τον Αν . Υ π. Οικον ομικών Θ. Σκυλακάκη
υπήρξε δέσμευση ν α δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες έτσι ώστε το τέλος 0,5% ν α εισπράττεται από
την ΑΑΔΕ και στη συν έχ εια ν α δίν εται στους Δήμους. Παράλληλα ν α υπάρξει δυν ατότητα ρύθμισης σε
δόσεις παλαιών οφειλών όπως το τέλος 0,5%, οι κλήσεις και τα χ ρέη από λογαριασμούς ύδρευσης.
Στη συν άν τηση υπ ήρξε εν ημέρωση απ ό τον
Υ Π.ΕΣ. Μ. Βορίδη πως ως τα μέσα Οκτωβρίου θα
δοθεί προς δημόσια διαβούλευση το ν ομοσχ έδιο για
τη Δημοτική Αστυν ομία, όπου θα υπάρχ ει πρόβλεψη
για προσλήψεις 1.000 δημοτικών αστυν ομικών .
Για το ζήτημα της ν αυαγοσωστικής κάλυψης θα
πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου συν άν τηση στο
Υ ΠΕΣ, με τη συμμετοχ ή της πολιτικής ηγεσίας του
Υ πουργείου Ναυτιλίας και της ΚΕΔΕ.
Για το ζήτημα της καταβολής του τέλους ταφής, παραδόθηκε η επικαιροποιημέν η πρόταση της ΚΕΔΕ, εν ώ
όσον αφορά το ζήτημα της παράτασης για έν α χ ρόν ο
της αποπληρωμής δαν είων των Δήμων προς το
Τ.Π.&Δ συμφων ήθηκε ν α προβλεφθεί η δυν ατότητα
αποπληρωμής μόν ο του 50%
των οφειλόμεν ων
δόσεων για το 2023.

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ

Ασπρόπυργος ΤΗΛ: 210 5571472,
210 5570337, 210 5580816
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Θριάσια 2022 - Δράση Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας στο Πάρκο Πόλης

τα πλαίσια των Θριασιων 2022 ο
Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας του Δήμου
Ασπροπύργου πραγματοποίησε μια πολυποίκιλη δράση, όπου εκατοντάδες
συμπολίτες μας κάθε ηλικίας είχαν την
ευκαιρία να γνωρίσουν το Πάρκο Πόλης στη
Γκορυτσα και να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις οστικής μάζας, να διασκεδάσουν με παιχνίδια Survivor και Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού και να γνωρίσουν τα αθλήματα ράγκμπι και καλαθοσφαιρισης...
Παρόντες ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ.
Νικ. Μελετίου, ο Αντιπρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και
3ης Ηλικίας κ. Αντ. Κοναξής και η Πρόεδρος
του Πνευματικού Κέντρου κα. Γ. Πηλιχού...
Στο σύντομο χαιρετισμό τους οι κ.κ.

Μελετίου και Κοναξής συνεχάρησαν τους
παρευρισκόμενους, τα σωματεία και
τους εργαζόμενους του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. για
την συμμετοχή και βοήθεια τους, αναφέρθηκαν στα έργα που γίνονται για τον
Αθλητισμό σε όλη την πόλη και ζήτησαν
όπως όλοι μαζί τα φροντίσουν και τα
διατηρήσουν ακέραια.

Θερμές ευχαριστίες στην Τμηματαρχη
Άθλησης του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η κα Αλ. Τσιγκου
για την οργάνωση, τους Τμηματαρχες κ.κ
Ε. Φωτόπουλου και Β. Παπαιωάννου και
τους εργαζόμενους κ.κ. Σ. Φινετη, Ν.
Τσιγκου, Φ. Παπακώστα και τα Μέλη Δ.
Σ. κ.κ. Μ. Γκουμα & Σ. Μαυράκη για την
βοήθεια τους, καθώς και τα σωματεία και
τους κατοίκους για την συμμετοχή τους...

ΕΕΣ- ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Λειτουργεί και φέτος το Πρόγραμμα
Συμβουλευτικής Γονέων 2022 – 2023

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

∆ΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες

Πρωτοβάθµιας Φροντίδας

Οι συνεδρί ες πραγματοποι ούνται με την
Ψυχολόγο κα Γεωργία Παππά, διέπονται από το
επαγγελματικό απόρρητο και τηρείται απόλυτη
εχεμύθεια με σκοπό να δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο εμπιστευτικότητας.

Υγείας, στους κατοίκους
του δήµου

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Ο Εκπαιδευτικός Υγειονοµικός Σταθµός του

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο ∆ήµο Φυλής
παρέχει ∆ΩΡΕΑΝ Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας

Φροντίδας Υγείας, στους δηµότες και κατοίκους
του δήµου, µε τη λειτουργία ιατρείων και
νοσηλευτικού σταθµού.
Ειδικότητες
Παιδίατρος

Ορθοπεδικός

Μαιευτήρας – Γυναικολόγος
Παθολόγος

Οφθαλµίατρος

Τα ιατρεία και ο νοσηλευτικός σταθµός λειτουρ-

γούν:

∆ευτέρα – Παρασκευή 8:00πµ – 14:00µµ

Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες και

προγραµµατισµό ραντεβού:
2102473194

2102471244

Το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Γονέων διεξάγεται και φέτος στους Βρεφικούς και Παιδικούς
Σταθμούς Άνω Λιοσίων, προκειμένου οι γονείς
να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν
σχετικά με τη συμπεριφορά των παιδιών τους.

Οι γονείς που επιθυμούν συνάντηση με την
Ψυχολόγο μπορούν να απευθύνονται στην
Υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού ή στο Γραφείο
Διοίκησης των Παιδικών Σταθμών (τηλ. επικ.
2102475433).
Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται στο Γραφείο Διοίκησης των Παιδικών Σταθμών.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Παιδικών/Βρεφικών Σταθμών
Παναγιώτης Καμαρινόπουλος

ΥΠΕΣ: Παράταση έως 15 Ιανουαρίου για την επέκταση
τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Τ

ην παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου 2023 της
δυνατότητας των καταστημάτων εστίασης να
διατηρούν τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστους χώρους - πέραν του προβλεπόμενου στη άδεια
- προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών.
Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται
μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, ή να είναι ικανός για ανάπτυξη του
ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του
υπουργείου Υγείας «Σύσταση και Οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επωνυμία
Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού covid 19 και προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις».

θριάσιο-7
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών –
Κορίνθου λόγω του αγώνα «Σπάρταθλον 2022»

Σ

ε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η
ΕΛ.ΑΣ.
σήμερα
Παρασκευή
(30.9.2022) στην εθνική οδό ΑθηνώνΚορίνθου, λόγω του αγώνα δρόμου
«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2022».
Αναλυτικά
οι
κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών –
Κορίνθου την Παρασκευή (30/9):
Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην Λωρίδα
Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στο
έρεισμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα της από τη
διασταύρωση Λ. Αθηνών & Μυστρά
έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων
(15,600 χ/θ), στο ρεύμα κυκλοφορίας
προς Κόρινθο, περιοχής Δήμου Χαϊδαρίου – Ασπροπύργου, κατά τις ώρες
05.00΄ έως 10.00΄
Προσωρινή διακοπή της κυκλοφ-

ορίας των οχημάτων, σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Νέας Εθνικής Οδού
Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα από τη
διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600
χ/θ) έως την Ιερά Οδό Ελευσίνας
(20,000 χ/θ), στο ρεύμα κυκλοφορίας
προς Κόρινθο, περιοχής Δήμων
Ασπροπύργου – Ελευσίνας, κατά τις
ώρες 06.30΄ έως 09.00΄
Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Ιεράς Οδού Ελευσίνας –
Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα από
τη συμβολή της με Νέα Εθνική Οδό
Αθηνών-Κορίνθου (χ/θ 20,000) έως τη
συμβολή της με Παλαιά Εθνική Οδό
Αθηνών
–
Κορίνθου
(θέση
‘’ΜΠΛΟΚΟ”), στο ρεύμα κυκλοφορίας
προς Κόρινθο, περιοχής Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 06.30΄ έως 09.00΄
Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε τμήμα πλάτους 1,5μ. στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Αθηνών – Κορίνθου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στο τμήμα από τη
συμβολή της με Ιερά Οδό Ελευσίνας –
Ηρώων
Πολυτεχνείου
(θέση

‘’ΜΠΛΟΚΟ”) έως την χ/θ 27,000
(Ναυπηγεία Ελευσίνας), περιοχής
Δήμου Ελευσίνας, κατά τις ώρες 06.30΄
έως 11.00΄
Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων,
στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών –
Κορίνθου, στο τμήμα από τη χ/θ
27,000 (Ναυπηγεία Ελευσίνας) έως τη
χ/θ 40,000 (Είσοδος-Έξοδος Μεγάρων της Ν.Ε.Ο.Α.Κ.) και στα δύο (2)
ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής
Δήμου Μεγαρέων, κατά τις ώρες
06.30΄ έως 13.00΄.
Κατά τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω
κυκλοφοριακής ρύθμισης, η κυκλοφορία οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου
βάρους άνω των 3,5 τόνων θα πραγματοποιείται μέσω της Νέας Εθνικής
Οδού Αθηνών – Κορίνθου.
Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους
οδηγούς των οχημάτων, για την ομαλή
διεξαγωγή του αγώνα και την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να
αποφύγουν την κυκλοφορία των
οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς
και Λεωφόρους και να ακολουθήσουν
τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Κέ ντρο Πρόληψης του Δήμου
Αχαρνών “ΔΙΕΞΟΔΟΣ”

Oμάδα υποστήριξης γονέων
με παιδιά στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Τ

ο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του Δήμου Αχαρνών «Διέξοδος» ενημερώνει ότι, στα πλαίσια του Προγράμματος Υποστήριξης της Οικογένειας, πρόκειται να υλοποιήσει μία Ομάδα Γονέων 10 συναντήσεων 2 ωρών
με γονείς παιδιών Π/βάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο
χώρο του Κέντρου κατά τις εξής ημερομηνίες:
04, 11, 18, 25 Οκτωβρίου, 01, 08, 15, 22, 29
Νοεμβρίου και 06 Δεκεμβρίου. Ώρα 18:00 –
20:00.

Ψεκασμοί προνυμφοκτονίας στη Λίμνη
Κουμουνδούρου μέσω drone

Λευτέρης Κοσμόπουλος: «Συν εχίζουμε
απρόσκοπτα με συν έπεια όσες εν έργειες
απαιτούν ται για την δημόσια υγείας»

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας
και του περιβάλλοντος, συνεχίζονται οι προγραμματισμένες εφαρμογές προνυμφοκτονίας σε ενδεδειγμένα σημεία στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής, με
συντονι σμό του Αντι περι φερει άρχη Λευτέρη
Κοσμόπουλου.
Τις προσεχείς ημέρες διενεργείται ο δέκατος
ένατος (19ος) κύκλος προνυμφοκτονίας από εδάφους στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής,
ως εξής:

Σε περιοχές των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Φυλής την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου.

Επιπροσθέτως, για τις ανάγκες ιδιαίτερων περιοχών, από αέρος με drone πραγματοποιούνται
ψεκασμοί, ως εξής:
Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στην λίμνη
Κουμουνδούρου, Δήμου Ασπροπύργου.
Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
Λευτέρης Κοσμόπουλος αναφέρει: «Συνεχίζουμε
απρόσκοπτα και με συνέπεια, τους ψεκασμούς
προνυμφοκτονίας, κατά των κουνουπιών, για να
αντιμετωπίζουμε εγκαίρως το θέμα αυτό που
αφορά το περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών καθώς και τις μελέτες του Μπενάκειου
Φυτοπαθολογι κού Ινστι τούτου, με το οποί ο
βρίσκεται η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία,
με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη. Δεν αφήνουμε τίποτα στην
τύχη».

Σ’ αυτές τις συναντήσεις θα διαπραγματευτούμε
θέματα που αφορούν στην επικοινωνία μεταξύ
των μελών μέσα στην οικογένεια, εκπαίδευση
των γονέων στη μέθοδο της ενεργητικής ακρόασης, στη θέσπιση και τήρηση των ορίων μέσα
στην οικογένεια, στην πρόληψη των εξαρτήσεων,
στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών
κλπ. Η θεματολογία των 8 συναντήσεων αποτελεί
προστατευτικό και παράλληλα προληπτικό παράγοντα στην αποτροπή εκδήλωσης παρεκκλινουσών συμπεριφορών των παιδιών, όπως η χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών (διαδίκτυο, διατροφικές διαταραχές κλπ.)
αλλά και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων των
γονέων αντιμετωπίζοντας τις καθημερινές προκλήσεις με τα παιδιά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε στη συντονίστρια του Προγράμματος
κ. Κευγά Αργυρώ, Ψυχολόγο, Στέλεχος Πρόληψης στο τηλέφωνο του Κέντρου: 210- 2409015
καθημερινά από τις 09.00-14.00.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα τηρηθούν
όλα τα μέτρα υγιεινής, καθαριότητας, απόστασης
και χρήση μάσκας.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 8 – 10
άτομα.
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν δεκτές ως
και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 μέσω
τηλεφώνου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Θα δοθούν Βεβαιώσεις παρακολούθησης στο
τέλος της Ομάδας.
Οι υπηρεσίες μας παρέχονται χωρίς οικονομική
επιβάρυνση..

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022
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ετά το σαµποτάζ στους δίδυµους αγωγούς
Nord Stream και την διαµάχη Gazprom Naftogaz που απειλεί να κλείσει και τις
στρόφιγγες των αγωγών που περνούν από την Ουκρανία και τροφοδοτούν µε αέριο την κεντρική Ευρώπη,
η προµήθεια LNG αναδεικνύεται σε µεγάλο στοίχηµα
για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον για όσες
διαθέτουν σταθµούς επαναεριοποίησης όπως αυτός της
Ρεβυθούσας.

Συγκεκριοµένα, επετεύχθη συµφωνία της ∆ΕΠΑ
Εµπορίας µε την γαλλική TotalEnergies για την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG), κάτι
που αποτελεί καθοριστικό βήµα για την ενεργειακή
επάρκεια σε περίπτωση µείωσης ή και διακοπής της
ροής φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
«Με την στρατηγική αυτή συµφωνία επιτυγχάνεται
ο εθνικός στόχος που έθεσε η Κυβέρνηση για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας και την σταδιακή απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η συµφωνία
υλοποιείται ενόψει ενός δύσκολου ενεργειακά
χειµώνα για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι µόνο εξαιτίας
του διεθνούς ράλι των τιµών αλλά και υπό τον φόβο
διακοπών ηλεκτροδότησης και θέρµανσης σε όλη,
σχεδόν, την ήπειρο», τονίζει το ΥΠΕΝ.
Η συµφωνία προβλέπει την προµήθεια LNG µε δύο
πλοία µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου ανά
µήνα, συνολικού φορτίου που αντιστοιχεί σε 10 TWh
για τους επόµενους πέντε µήνες, δηλαδή από τον
Νοέµβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023.
Η Ελλάδα θα προµηθεύεται το LNG µε τιµή αναφοράς διαφορετική από εκείνη του κόµβου TTF (που αποτελεί σήµερα την τιµή αναφοράς για την Ευρώπη), ο

εισαγωγών φυσικού αερίου διαµορφώθηκε στο 34%
(έναντι 45% το ίδιο διάστηµα πέρυσι). Παράλληλα,
έχουν ενισχυθεί σηµαντικά οι εισαγωγές υγροποιηµένου φυσικού αερίου (αύξηση 50% σε ετήσια
βάση).
Οι εισαγωγές LNG από τη Ρεβυθούσα αντιστοιχούν στο 44% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου, έναντι 31% τον περασµένο χρόνο.

οποίος παρουσιάζει έντονη µεταβλητότητα, ενώ διατηρεί τη δυνατότητα να µην παραλάβει τα φορτία, εάν
κριθεί ότι δεν µας είναι απαραίτητα, µε την καταβολή
τέλους ακύρωσης.
«Η συµφωνία αυτή επισφραγίζει τις συντονισµένες
ενέργειες της Κυβέρνησης µέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της ∆ΕΠΑ Εµπορίας,
για την ενεργειακή θωράκιση της χώρας. Με δεδοµένο
ότι περισσότερο από το 70% του εισαγόµενου φυσικού
αερίου στην Ελλάδα χρησιµοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή, η απρόσκοπτη προµήθειά του, που διασφαλίστηκε µε µια σειρά συµφωνιών, εγγυάται τη σταθερή κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας,
ακόµη και µε µειωµένες προµήθειες από τη Ρωσία»,
αναφέρει το ΥΠΕΝ.
Επισηµαίνεται ότι, ήδη κατά το πρώτο εξάµηνο του
2022, η εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό φυσικό
αέριο µειώθηκε αισθητά, καθώς το µερίδιό του επί των

Μετά την υπογραφή της συµφωνίας, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας,
σηµείωσε πως: «Η συµφωνία ∆ΕΠΑ ΕµπορίαςTotalEnergies για την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου κατά το διάστηµα Νοεµβρίου 2022
- Μαρτίου 2023 αποτελεί καθοριστικό βήµα για
την ενεργειακή επάρκεια της χώρας µας. ∆ιασφαλίζει ένα πρόσθετο ενεργειακό απόθεµα της τάξεως
των 10TWh κατά την περίοδο του χειµώνα, το οποίο
κάνει την Ελλάδα µια από τις ασφαλέστερες ενεργειακά χώρες στην Ευρώπη. Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει τις
προσπάθειές της για διασφάλιση της απρόσκοπτης
παροχής ενέργειας σε όλη τη χώρα, σε µια περίοδο
οξύτατης ενεργειακής κρίσης που πλήττει ολόκληρη
την Ευρώπη».
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΠΑ Εµπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, δήλωσε σχετικά: «Από την έναρξη
της ενεργειακής κρίσης και αξιοποιώντας τον στρατηγικό της σχεδιασµό, η ∆ΕΠΑ Εµπορίας, σε στενή
συνεργασία µε την Kυβέρνηση και τον αρµόδιο Υπουργό κ. Σκρέκα, προχωρά σε κινήσεις και συµφωνίες,
όπως αυτή µε τη γαλλική TotalEnergies που διασφαλίζουν τον απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασµό της
χώρας».

ΟΠΕΚΑ: Σήμερα Παρασκευή καταβάλλονται
Επίδομα παιδιού και Επίδομα στέγασης

Σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2022, τελευταία
εργάσι μη ημέρα του
μήνα, θα καταβληθούν
τα επιδόματα από τον
Οργανι σμό
Προνοι ακών Επιδομάτων και
Κοι νωνι κής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Τ ο συνολικό ποσό,
που θα καταβληθεί σε
1.478.004 δικαιούχους,
ανέρχεται
σε
336.789.995 ευρώ.
Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση, τα
επιδόματα είναι τα εξής:

– Επίδομα στέγασης:
Δικαιούχοι 273.264 –
32.844.350 ευρώ

– Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα: Δικαιούχοι
224.486 – 47.777.892
ευρώ

– Επί δομα παι δι ού:
Δικαιούχοι 749.890 –
155.998.571 ευρώ

– Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι 173.532
– 73.762.089 ευρώ

– Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 793 –
228.561 ευρώ

– Επίδομα ομογενών:
Δι και ούχοι 6.045 –
213.000 ευρώ

– Σύνταξη ανασφάλι στων υπερηλί κων ν.
1296/1982: Δικαιούχοι
17.291 – 5.859.337
ευρώ

– Επίδομα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Υπερηλί κων:
Δι και ούχοι
17.752 – 5.004.953
ευρώ

– Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: Δικαιούχοι
132 – 104.759 ευρώ

– Επίδομα γέννησης:
Δι και ούχοι 11.412 –
11.453.000 ευρώ

– Κόκκινα δάνεια-Συνεισφορά
Δημοσί ου:
Δι και ούχοι 2.416 –
162.180 ευρώ

– Πρόγραμμα «Γέφυρα» πρώτης κατοικίαςΣυνεισφορά Δημοσίου:
Δι και ούχοι
521
–
136.766 ευρώ

–
Προστατευόμενα
τέκνα θανόντων σε
φυσι κές καταστροφές:
Δικαιούχοι 5 – 5.000
ευρώ

– Επίδομα αναδοχής:
Δι και ούχοι
465
–
239.517 ευρώ.
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Με παράρτημα στην Ελευσίνα η Μονάδα
Απεξάρτησης από τις «Νόμιμες» Εξαρτήσεις

15χρονος μαχαίρωσε
16χρονο έξω από σχολικό
συγκρότημα

«Σοκ» προκαλεί η είδηση για νέο
περιστατικό δολοφονικής βίας
μεταξύ ανηλικών

«Σοκ» προκαλεί η είδηση για νέο περιστατικό δολοφονικής βίας μεταξύ ανηλικών, που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 15χρονου.
Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ,
συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας,
μεσημβρινές ώρες της 27-9-2022 στην Καισαριανή
από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Καισαριανής, 15χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για
επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Ειδικότερα, ο 15χρονος φέρεται να προσέγγισε τον
16χρονο και του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας
τον σε διάφορα σημεία του σώματος.
Στη συνέχεια, ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Πριν την επίθεση, είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο του 16χρονου παθόντα με έτερο ανήλικο για προσωπικές διαφορές τους εξωτερικά του σχολικού
συγκροτήματος.
Μετά από λίγο εμφανίστηκε στο σημείο ομάδα ατόμων με σκοπό να συνδράμουν τον ανωτέρω ανήλικο ,
με μερικούς εξ’ αυτών να βιαιοπραγήσουν σε βάρος
του παθόντα.
Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία,
οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

T

KEΘΕΑ: 4 νέες μονάδες για τις
εξαρτήσεις στην Αττική

έσσερις ν έες μον άδες του
ΚΕΘΕΑ
ξεκίν ησαν
τη
λειτουργία τους από τα μέσα
Σεπ τεμβρίου στην Αττική, με
σκοπό ν α καλύψουν έν α ευρύ
φάσμα αν αγκών στον τομέα των
εξαρτήσεων
στον
πολυπληθέστερο ν ομό της χ ώρας.

H εξάρτηση απ ό τα τυχ ερά
π αιχ ν ίδια, το αλκοόλ και το
διαδίκτυο/gaming,
η
διπ λή
διάγν ωση, η μείωση της βλάβης για
εξαρτημέν α άτομα με υψηλό βαθμό
περιθωριοποίησης και η εν ίσχ υση
της κοιν ων ικής επαν έν ταξης μετά
τη θεραπ εία, είν αι τα π εδία
δράσης των ν έων μον άδων .
Όπως επισημαίν εται, οι μον άδες
είν αι
εν ταγμέν ες
στο
Επ ιχ ειρησιακό
Πρόγραμμα
«Αττική
2014-2020»
και
συγχ ρηματοδοτούν ται απ ό το
Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμείο.

Η Μονάδα για Άτομα με
Ψυχιατρική
Συννοσηρότητα
στην Αθήνα απ ευθύν εται σε
αν θρώπους που αν τιμετωπίζουν
συγχ ρόν ως π ρόβλημα ψυχ ικής
υγείας και εξάρτησης από ν όμιμες,
π αράν ομες
ουσίες,
τυχ ερά
παιχ ν ίδια και διαδίκτυο/gaming.
Στόχ ος είν αι η έγκαιρη και
ταυτόχ ρον η αν τιμετώπ ιση των
δύο διαταραχ ών , στο πλαίσιο μιας
ολιστικής
θεραπ ευτικής
π αρέμβασης π ου
δημιουργεί
π ροϋπ οθέσεις κοιν ων ικής και
εργασιακής έν ταξης.

Η
Μονάδα
Άμεσης
Πρόσβασης και Υποστήριξης
με Υπηρεσίες Κινητής Μονάδας
στην Αθήνα στοχ εύει στην
πολύπλευρη φρον τίδα των πιο
π ε ρ ι θ ωρ ι ο π ο ι η μ έ ν ων
εξαρτημέν ων ατόμων , με στέκι
άμεσης π ρόσβασης για τους
εξαρτημέν ους και κιν ητή μον άδα
για εξορμήσεις στις πιάτσες. Θα
π ραγματοπ οιεί
επ ίσης
π αρεμβάσεις
σε
Κέν τρα
Φιλοξεν ίας
και
ξεν ών ες
προσφύγων .
Η Μονάδα Απεξάρτησης από
τις «Νόμιμες» Εξαρτήσεις στον
Πειραιά, με παράρτημα στην
Ελευσίνα,
π ροσφέρει
έν α
ευέλικτο π ρόγραμμα εξωτερικής
παρακολούθησης σε αν θρώπους
με πρόβλημα εξάρτησης από το
αλκοόλ, τα τυχ ερά παιχ ν ίδια ή το
διαδίκτυο/gaming. Y π οστηρίζει,

επίσης, το στεν ό περιβάλλον των
άμεσα εν διαφερόμεν ων .

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής
Ένταξης στον Πειραιά εν ισχ ύει
την εν σωμάτωση στην κοιν ων ία
και στην αγορά εργασίας ατόμων
που ολοκληρών ουν πρόγραμμα
απ εξάρτησης,
π ροσφέρον τας
ν ομική
υπ οστήριξη,
συμβουλευτική
σε
θέμα
επιχ ειρηματικής δραστηριότητας,
δράσεις επαν ασύν δεσης με το
εκπ αιδευτικό
σύστημα,
επ αγγελματικό π ροσαν ατολισμό
και
συμβουλευτική,
αρχ ική
κατάρτιση
σε
μια
σειρά
σύγχ ρον oυς τομείς κ.ά.

Με τις μον άδες της Αττικής είν αι
πλέον σε λειτουργία οι 36 από τις
37 συν ολικά ν έες δομές σε όλη τη
χ ώρα για διαφορετικές μορφές
εξάρτησης και ομάδες-στόχ ους

Τροπολογία για πλαφόν στο κέρδος από την πώληση καυσίμων για θέρμανση - Τι αναφέρει

Δρακόντειες κυρώσεις και πρόστιμα για τους
παραβάτες από 5.000 ευρώ έως και 1 εκατ.

Τ

ο περιθώριο μικτού κέρδους σε
καυσόξυλα, πέλετ και άλλα
στέρεα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση δεν μπορεί
να υπερβαίνει το αντίστοιχο που ίσχυε
ανά μονάδα όγκου βάρους προ της
1ης Νοεμβρίου 2021 προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή
και επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο
κέρδους από την πώληση καυσόξυλων, πέλετ και άλλων στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση.
Ακόμη για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην
αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής,
εμπορίας,
πώλησης,
μεσιτείας,

διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης στερεών καυσίμων που προορίζονται για θέρμανση χώρων στην
ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν
εντός προθεσμίας δυο ημερών προθεσμίας δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων σε:
α) καυσόξυλα παντός είδους,
β) πέλλετ
γ) μπρικέτες,
δ) προσάναμμα
ε) δαδί

Στην ίδια τροπολογία καθορίζεται
ανώτατο όριο κέρδους, με βάση τα
καταγεγραμμένα
επίπεδα
της
31/12/2021, και στους προμηθευτές ή
εμπόρους λιανικής που συμμετέχουν

στο πρόγραμμα
«Αλλάζω Συσκευή» του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Για τους παραβάτες
θα
ισχύσουν
δρακόντειες
κυρώσεις και πρόστιμα τα οποία θα
κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως και 1
εκατομμύριο ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη
διάταξη περί αισχροκέρδειας έως την
31η.12.2022 απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση
οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που
είναι απαραίτητη για την υγεία, τη δια-

τροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και
την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς
και από την πώληση γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων, ιδίως
πρώτων υλών για παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου και φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους, ανά μονάδα,
υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο
μικτού κέρδους, ανά μονάδα, προ της
1ης.9.2021.

10 -θριάσιο

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Α/Α
ΚΩΔ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
1. 100206
2.
100207
3.
100207α
4.
100207β
5.
100211
6.
100213
7.
100214
8.
100215
9.
100216
10.
100217
11.
100218
12.
100219
13.
100220
14.
100246
15.
100247
16.
100802
17.
100803
18.
100804
19.
100805
20.
100806
21.
100807
22.
100808
23.
100809
24.
100810
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ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ
182,2 τ.μ.
147,12 τ.μ.
136 τ.μ.
228,17 τ.μ.
721,08 τ.μ.
204,6 τ.μ.
163 τ.μ.
139,8 τ.μ.
646,10 τ.μ.
355,50 τ.μ.
720 τ.μ.
800 τ.μ.
848,16 τ.μ.
900,2 τ.μ.
155,8 τ.μ.
208,9 τ.μ.
237 τ.μ.
147 τ.μ.
97,6 τ.μ.
202,3 τ.μ.
172,7 τ.μ.
208,1 τ.μ.
262,8 τ μ
1148,9 τ.μ.

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-

τέων.

Προσόντα:

- Καλή γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

- Πολύ καλή χρήση Η/Υ - ταχύτητα
στην πληκτρολόγηση

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

" 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 "

- Γνώση υπολογιστών

- Ευχέρεια λόγου
- Ευγένεια

- 6ωρη εργασία με προοπτική για

ταχεία αναβάθμιση σε 8ωρη

Περιοχή Εργασίας: Ελευσίνα

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικά στο

info@tileorganosi.gr
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
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Τουρνουά ποδοσφαίρου
γυναικών την Κυριακή
στα Ανω Λιόσια

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

Αναβλήθηκε το Κύπελλο και φεύγουμε για Μύκονο

Διπλό φιλικό με τον Α.Ο. Μυκόνου στο νησί των ανέμων,
Παρασκευή 30/09 και Σάββατο 1/10.

Την Κυριακή 2/10 θα διεξαχθεί στο δηµοτικό
γήπεδο του Ακράτητου τουρνουά ποδοσφαίρου
γυναικών. Συµµετέχουν οι οµάδες
του Ακράτητου, Πήγασου Θριασίου,
ΑΕΚ, ΠΑΣ Αθήνας 1966.

ΓΑΜΟΣ

Όπως εν ημέρωσε η Ελλην ική Ομοσπον δία Καλαθοσφαίρισης, αν αβάλλεται η αν αμέτρηση ΑΟΝΣ
ΜΙΛΩΝ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ που ήταν προγραμματισμέν η στις 2/10/2022 για τη 1η αγων ιστική της
Β’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας αν τρών και θα υπάρξει ν έα εν ημέρωση για την ημερομην ία τέλεσης του συγκεκριμέν ου αγών α.

Ο οργαν ισμός της Νεαν ική Εστία Μεγαρίδος χ ωρίς ν α χ άσει χ ρόν ο, συν εχ ίζον τας τον προγραμματισμό της αλλά και την προετοιμασία της για την ιστορική πρώτη σεζόν στην Α2 κατηγορία, θα
ταξιδέψει στην Μύκον ο για δυο σημαν τικές φιλικές αν αμετρήσεις με τον Α.Ο. Μυκόν ου.

Το πρώτο παιχ ν ίδι θα διεξαχ θεί στις 30/09 (19:30) στο Κλειστό Γήπεδο Μυκόν ου εν ώ το δεύτερο
φιλικό στο ίδιο γήπεδο, το Σάββατο 1/10 στις 17:00.

ΓΑΜΟΣ

O ERJON (ΕΡΙΟΝ)

Ο ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ

TOY NIKO KAI THΣ ΖΑΝΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

JACELLARI (ΓΙΑΤΣΕΛΛΑΡΙ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΡΟΥΚΑΪ

ΣΑΠΛΑΧΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

(RUKAJ) ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΟΡΦΙΛΗ

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΗΛΙΑΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ

ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ

ΔΥΝΑΤΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ
ΜΕΓΑΡΙΚΟY ΑΣ

Μία γεμάτη ποδοσφαιρική εβδομάδα πέρασε
για την ακαδημία μας με φιλικά παιχ ν ίδια
προετοιμασίας εν όψει των επίσημων υποχ ρεώσεών τους που ξεκιν ούν σύν τομα.
Η Κ14 την Πέμπτη το απόγευμα έδωσε
φιλικό παιχ ν ίδι με τον συν τοπίτη ΜΙΜΑ στο
δημοτικό στάδιο Μεγάρων (Βύζα). Οι μικροί
του Γιάν ν η Δέσκου έδωσαν τον καλύτερό
τους εαυτό εν τός γηπέδου και χ άρηκαν το
παιχ ν ίδι με τους φίλους τους.
Η Κ12 έπαιξε την Κυριακή το μεσημέρι με
τους Diamond F.C. στο δημοτικό γήπεδο
Μεγάρων (Βύζα). Αν τιμέτωποι με μία πολύ
καλή ομάδα οι μικροί του Γιώργου Χατζή, έδειξε χ αρακτήρα κοίταξε στα μάτια τους αν τιπάλους του. Ο προπον ητής τους ικαν οποιημέν ος από την προσπάθειά τους έδωσε συγχ αρητήρια
σε όλους τους ποδοσφαιριστές του.
Η Κ14 την Κυριακή το πρωί στο δημοτικό
γήπεδο Μεγάρων (Βύζα) αν τιμετώπισε και
αυτή την ομάδα των DIAMONDS F.C.

Οι ποδοσφαιριστές του Γιάν ν η Δέσκου,
στον πρώτο τους αγών α μετά την έν ωση των
ακαδημιών , στάθηκαν πολύ καλά στο γήπεδο
και με το παιχ ν ίδι τους έδειξαν ότι είν αι σε
πολύ καλό δρόμο για το επίσημο πρωτάθλημα.
Η Κ16 του Δημήτρη Κέλλη και αυτοί
αγων ίστηκαν με τους DIAMOND F.C. στο
ίδιο γήπεδο την Κυριακή το πρωί. Έγιν ε έν α
πολύ δυν ατό παιχ ν ίδι και από τις δύο ομάδες
που διεκδίκησαν ισάξια την μπάλα με πάθος
και δυν αμισμό. Έπαιξαν όλα τα παιδιά της
αποστολής και χ άρηκαν το ματς από τη αρχ ή
μέχ ρι το τέλος.
Ευχ αριστούμε τις ακαδημίες της Μικρασιατικής και των DIAMONDS F.C. για την πολύ
καλή συν εργασία και τους ευχ όμαστε καλή
συν έχ εια στις αγων ιστικές τους υπ οχ ρεώσεις.
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Ο Μανδραϊκός με τον Κριό Ασπροπύργου
το Σάββατο στην Παραλία
Ο Μανδραικός στα πλαίσια της προετοιμασίας του θα
δώσει νέο φιλικό το Σάββατο 1/10 στο γήπεδο παραλίας Ασπροπύργου με τον Κριό. Το παιχνίδι θα ξεκινήσεις στις 18:00.
Ο προπονητής των κυανολέυκων Γιώργος Σωτήρχος
θα δοκκιμάσει όλους τους παίκτες του.

Ο ΑΟΚ Πανελευσινιακός
ανακοίνωσε τον Βίκτωρα
Καρακατσάνη
Η Διοίκηση
του Παν ελευσιν ιακού
ΑΟΚ ήρθε σε
συμφων ία με
τον Έλλην α
ποϊν τ γκάρν τ
Βίκτωρα Καρακ ατσάν η
(1,93 cm / 23
ετών ) που
πέρσι αγων ιζόταν με τον Ερμή Σχηματαρίου !
Βίκτωρα καλωσόρισες στην οικογέν εια του
Παν ελευσιν ιακού και σου ευχόμαστε υγεία και
επιτυχίες με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος !

Ο Πανελευσινιακός το Σάββατο με
τον ΑΟ Υπάτου στην Μαγούλα

Ο Βύζας με το Μοσχάτο
την Κυριακή στα Μέγαρα

Δυνατό τέστ προετοιμασίας την Κυριακή για
τον Βύζαντα Μεγάρων που υποδέχεται την
Κυριακή στην έδρα του στις 17:00 την ομάδα

του Μοσχάτου που αγωνίζεται στην Γ΄Εθνική.
Οι δύο προπονητές Δημήτρης Καλύκας και
Σωτήρης Τζουμερκιώτης θα χρησιμοποιήσουν
όλουθς τους παίκτες που έχουν στην διάθεσή
τους.

ΑΝ.ΤΣ.

Καλές εντυπώσεις
η αναπτυξιακή του
Βύζαντα Μεγάρων Β'

Στα πλαίσια της προετοιμασίας του ο Πανελευσινιακός ΑΟ θα δώσει το Σάββατος 17:30 στο
γήπεδο Μαγούλας δυνατό φιλικό με τον ΑΟ
Υπάτου (Γ΄Εθνικής). Οι δύο προπονητές
Ανδρέας Σκέντζος και Γιώργος Αντωνόπουλος
θα έχουν μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα σχήματα.
ΑΝ.ΤΣ.

Πολύ καλές εν τυπώσεις άφησε η
Αν απτυξιακή Ομάδα ΒΥ ΖΑΣ Β’
στο πρώτο φιλικό που έδωσε με
την ομάδα του Ευκλείδη.
Ο προπον ητής της ομάδας Χάρης
Κουστέρης ξεκίν ησε παρατάσσον τας την καλύτερη δυν ατή εν δεκάδα, με τους ν εαρούς ποδοσφαιριστές ν α προηγούν ται στο πρώτο
ημίχ ρον ο με τέρμα που σημείωσε
ο Φεζουλάι, χ ωρίς όμως ν α καταφέρουν ν α κρατήσουν τη ν ίκη.
Ο coach του ΒΥ ΖΑΣ Β’ έδωσε
χ ρόν ο συμμετοχ ής σε όλους τους
ποδοσφαιριστές που είχ ε στην
διάθεσή του, βγάζον τας χ ρήσιμα

συμπεράσματαγια την
του ρόστερ.

δυν αμική

Ο Ν. Δρυμούσης επικεφαλής
της Αναπτυξιακής Ομάδας.

Ο Νίκος Δρυμούσης με απόφαση
της διοίκησης του Βύζαν τα θα
είν αι ο επικεφαλής – διοικητικός

υπεύθυν ος, της
ομάδας Βύζας Β’.
Ο έμπειρος διοικητικός π αράγον τας με θητεία επί
χ ρόν ια στα τμήματα υποδομής του
Βύζαν τα, θα αποτελεί το συν δετικό
κρίκο
της
διοίκησης
του
συλλόγου με την Αν απ τυξιακή
Ομάδα.
Η διοίκηση του ΑΓΣ ΒΥ ΖΑΣ θα
παρέχ ει στον κ. Δρυμούση κάθε
στήριξη ώστε το εγχ είρημα της
Αν απτυξιακής Ομάδας ν α στεφθεί
με επιτυχ ία προς όφελος του ιστορικού μας συλλόγου αλλά και του
τοπικού ποδοσφαίρου.

14-θριάσιο

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

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Η εταιρία ανταλλακτικών

αυτοκινήτου Lagios Parts

αναζητά κοπέλα υπάλληλο
γραφείου για την περιοχή
του Ασπροπύργου .
Επικοινωνία στο

48

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

lagiosparts@gmail.com

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

6951959360
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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.
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου σε άριστη
κατάσταση σε περιφραγμένο χώρο 1 στρεμμάτων
Τηλ: 6949897678

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Πωλείται Οικόπεδο 350
τ.μ. (20μ. Πρόσοψη x 17,5
μ. Βάθος) στην οδό Ηρακλείου – Άνω Ελευσίνα. Τιμή
150.000
ευρώ
Τηλ.
6973221912
&
6977650730
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή κατάσταση γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
ισόγεια, 1 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, επιπλωμένη, θέρμανση: αυτόνομη θέρμανση
με κεντρική εγκατάσταση, μέσο θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη, ιδανική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

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

θριάσιο-15

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, 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 θ-

έρμανση με κεντρική εγκατάσταση, πόρτα ασφαλείας,
ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα,
ενεργ. κλ. Ε, ///Μαγούλα, οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1ου
ορόφου κατασκευής 1980,
προσόψεως και διαμπερές.
Διαθέτει 3 υ/δ, σαλόνι μεγάλο, κουζίνα, μπάνιο, 2 wc,
πόρτα ασφαλείας, αυτ. θέρμανση πετρελαίου και λέβητας, ηλιακό. Κοντά στο
κέντρο της πόλης. 6/5/2022
10:36 πμ, τιμή 600€ (e-agents1327401). ASPIS 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€
6946983366

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

ZHTEITAI
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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.

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

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
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην
περιοχή του Ασπροπύργου για πλήρη απασχόληση. Η προϋπηρεσία θα
ήταν επιθυμητή.
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα
- Ευελιξία ωραρίου
Παρέχεται πλήρης ασφάλιση.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6937427107
Κα Κωνσταντίνα.
Ωράριο
επικοινωνίας:
06:00-18:00.

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

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

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

16-θριάσιο

Παρακαταθήκη για τα ναυπηγεία Ελευσίνας
και Σκαραμαγκά η πυραυλάκατος «Βλαχάκος»

Κ. Μητσοτάκης: «Η κατασκευή του από ελληνικά χέρια δηλώνει ότι θα παραμείνουν
ανοιχτά τα ναυπηγεία σε Σκαραμαγκά και Ελευσίνα»

Μ

ηνύματα με πολλούς αποδέκτες έστειλε το πρωί της
Πέμπτης
ο
Κυρίακος
Μητσοτάκης κατά την τελετή ονοματοδοσίας της πυραύλακατου
«Υποπλοίαρχος Βλαχάκος».

Λίγες ώρες μετά την απάντηση που έδωσαν Αθήνα και Ουάσινγκτον στην τουρκική προκλητικότητα όπως αυτή εκφρά-

στηκε για άλλη μια φορά από τα χείλη του
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος έθεσε εκ
νέου θέμα αποστρατιωτικοποίησης των
νησιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε
ότι «είναι πολλά τα μηνύματα που στέλνει
σήμερα το νέο απόκτημα του Πολεμικού
Ναυτικού.
Η ταχύτητα και ο εξοπλισμός του
δηλώνει ότι τα νερά μας θα παραμείνουν
απόρθητα».

Η κατασκευή του από ελληνικά χέρια
δηλώνει ότι θα παραμείνουν ανοιχτά τα
ναυπηγεία σε Σκαραμαγκά και Ελευσίνα.
Όπως τόνισε, δε, η κατασκευή του από
ελληνικά χέρια δηλώνει ότι θα παραμείνουν ανοιχτά τα ναυπηγεία σε Σκαραμαγκά και Ελευσίνα. «Θωρακίζουμε την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας ενώ
πάνω από όλα το ίδιο το όνομα του
πλοίου θα διαλαλεί ότι η πατρίδα μας
μένει πιστή στην αρχή οι ήρωες γεννούν
νέες ήρωες» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.
Η καθέλκυση της πυραυλάκατου
«Υποπλοίαρχος Βλαχάκος» είχε πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2020
στα ναυπηγεία Ελευσίνας.
Όπως τόνισε «η πυραυλάκατος θα ταξιδεύει παντού την αλήθεια της ιστορίας, ότι
τα σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και
όχι γκρίζο σε μια ιερή αποστολή στην
οποία θα ενταχθούν τρεις φρεγάτες
Belh@rra και 4 ανανεωμένες ΜΕΚΟ. Το
Πολεμικό Ναυτικό γίνεται πιο ισχυρό
όπως και η Πολεμική Αεροπορία με τα
Rafale και τα αναβαθισμένα F-16 Viper
όπως και ο Στρατός εκσυγχρονίζει με σχέδιο το δυναμικό του».

Παρακαταθήκη για τα ναυπηγεία
Ελευσίνας και Σκαραμαγκά η πυραυλάκατος «Βλαχάκος»

Εκφράζοντας το ευχαριστώ στις άνδρες
και τις γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού ο
Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «για τη
στάση σας, σας ευγνωμονεί κάθε
Ελληνίδα και κάθε Έλληνας οι οποίοι
κλείνουν τα αυτιά τους σε πυροτεχνήματα
και απειλές ακούγοντας μόνο τη φωνή της
δικαιοσύνης και της ιστορίας που διδάσκει
ότι όποιος παραβιάζει ατα σύνορα τιμωρείται και ότι στον 21ο αιώνα δεν χωρούν
αυτοκρατορικά οράματα και δεν έχουν
θέση επίδοξοι ταραχοποιοί».
«Το επαναλαμβάνω: τα προβλήματα
λυνονται ειρηνικά και με γνώμοντα το Διεθνές Δίκαιο και είναι μεγάλο λάθος κάποιοι να επιχειρούν να δηλητηριάζουν την
κοινή τους γνώμη ανακαλύπτοντας εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν» κατέληξε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης o οποίος τόνισε ότι
κάθε ελληνικό όπλο αποτελεί δύναμη
ειρηνικής αποτροπής, ασπίδα δυναμικής
προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αλλά και της διεθνούς νομιμότητας.

