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Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιή συννεφιά 

Η θερμοκρασία από 18  έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Φιλίππου εκ των  επτά διακόν ων  του εν

Τράλλεσιν , Οσίων  Ζην αΐδος και Φιλον ίλλης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,
2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τσάμος Παναγιώτης Α.

Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 54, 2105549976

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ., 

Στρατηγού Ρόκκα 114, 2105550323

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ

Στεφανίδης Στέφανος Ν

.Δημοκρατίας 274, 2102310318

Εκδήλωση για την Υπογραφή σύμβασης παρ-
αχώρησης έκτασης 600 στρεμμάτων του
δήμου Φυλής στο ΤΑΙΠΕΔ, θα πραγματοποι-

ηθεί στις 17 Οκτωβρίου και ώρα 9:30 στο δημα-
ρχιακό μέγαρο στα Άνω Λιόσια  , όπου ουσιαστικά
σφραγίζει και τη συμφωνία μεταγκατάστασης των
διαμεταφορεών από τον Ελαιώνα .

Το ακίνητο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην Αττι-
κή Οδό, θα παραχωρηθεί από τον δήμο Φυλής στο
ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο πρόκειται να υλοποιήσει τη
μετεγκατάσταση των εκατοντάδων διαμεταφορικών
και μεταφορών εταιρειών από τον Ελαιώνα / Βοτα-
νικό σε ένα σύγχρονο «Υποδοχέα».

Η ανωτέρω πρόταση βρίσκει σύμφωνη και την
Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς
(ΠΕΕΔ), η οποία – εδώ και χρόνια – έχει ως προτε-
ραιότητα την εξεύρεση μόνιμης και νόμιμης λύσης
για τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων του κλάδου
σε συγκεντρωμένη / οργανωμένη περιοχή.

Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης η
μετεγκατάσταση

Η μετεγκατάσταση των διαμεταφορέων εντάσσε-
ται στο ευρύτερο σχέδιο για την ανάπλαση του
Ελαιώνα και της Αθήνας, με πόρους από το Ταμείο
Ανάκαμψης.

Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 και ώρα
19:30 μ.μ.θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του
Δημοτικου Συμβουλίου Ασπροπύργιυ η οποία
θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και τηλεδιάσ-
κεψης,

Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμ-
βάνονται τα εξής :

Θέμα 1ο: Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋ-
πολογισμού Οικονομικού Έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρ-
εσιών, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 2ο: Ορισμός μελών τριμελούς επιτρο-
πής, βάσει της παρ.1, του άρθρου 7, του Π.Δ. 

270/81 (εκτίμησης ακινήτων για το έτος
2022).

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου , κος Θεμιστοκλής Γ. Τσόκας.

Θέμα 3ο: Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού
και εισηγητή εκκαθάρισης του έργου που
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό
δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1/2022

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρ-
εσιών, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση
του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου
και του Συλλόγου «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και
την παροχή εξουσιοδότησης του Δημάρχου ως

εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή του
Συμφώνου Συνεργασίας, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 43318/29-09-2022 εισήγηση της
Αντ/ρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού & Νεολαίας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &  Νεολαίας, κα
Σοφία Μαυρίδη.

Θέμα 5ο : Αποζημίωση εδαφικών τμημάτων
ιδιοκτησίας κληρονόμων Τριβέλλα σε εφαρμο-
γή της 1/2016 πράξης Προσκύρωσης και Ανα-
λογισμού.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρ-
εσιών, κος Φίλιππος Πάνου.

συνεχίζεται στη σελ. 11

ΤΑΙΠΕΔ και Δήμος Φυλής ΤΑΙΠΕΔ και Δήμος Φυλής 
«δίνουν τα χέρια» για το νέο Κέντρο«δίνουν τα χέρια» για το νέο Κέντρο

Μεταφορών (Μεταφορών (LOGISTICSLOGISTICS))
Στις 17 Οκτωβρίου ορίστηκε η εκδήλωση για την παραχώρηση έκτασης 600Στις 17 Οκτωβρίου ορίστηκε η εκδήλωση για την παραχώρηση έκτασης 600

στρεμμάτων του δήμου Φυλής στο ΤΑΙΠΕΔ, στρεμμάτων του δήμου Φυλής στο ΤΑΙΠΕΔ, 
προκειμένου να μετεγκατασταθούν οι διαμεταφορείς από τον Ελαιώναπροκειμένου να μετεγκατασταθούν οι διαμεταφορείς από τον Ελαιώνα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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Υπό την απειλή φτωχοποίησης διαβιούν 
χιλιάδες νοικοκυριά στη χώρα 

Υπό την απειλή
φτωχοποίησης διαβιούν
χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη

τη χώρα, κάτι το οποίο προκαλεί
ανησυχία εν όψει και ενός δύσκολου
χειμώνα, ο οποίος βρίσκεται σε
αναμονή.

Η αγοραστική δύναμη των πολιτών
να συρρικνώνεται ολοένα και
περισσότερο, ενώ ο πληθωρισμός
αναμένεται να συνεχίσει να
«καλπάζει» και κατά τους επόμενους
μήνες, ενόσω η ενεργειακή κρίση

βρίσκεται σε εξέλιξη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την
χρονιά που πέρασε το 6% του
πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετώπισε
μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής,
ενώ 1,5% ότι αντιμετώπισε μόνο
σοβαρή ανεπάρκεια τροφής.

Ουσιαστικά, τα συγκεκριμένα
στοιχεία αφορούν την περίοδο προ
της έναρξης του κυρίως κύματος της
ακρίβειας, η οποία πλήττει την
Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέτρια ή

σοβαρή ανεπάρκεια τροφής θεωρ

είται όταν τουλάχιστον ένα μέλος
του νοικοκυριού δήλωσε ότι
αναγκάστηκε να παραλείψει ένα
γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο
θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε
χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν
έφαγε ή πέρασε μια ολόκληρη ημέρα
χωρίς τροφή. Παράλληλα, ένα
νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή
ανεπάρκεια τροφής, όταν
τουλάχιστον ένα μέλος του
νοικοκυριού δήλωσε ότι πέρασε μια

ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω
έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Ανεπάρκεια τροφής

Με βάση την απογραφή
πληθυσμού του 2021, αυτό σημαίνει
ότι μέτρια/σοβαρή ανεπάρκεια
τροφής αντιμετώπισαν 624.000
άνθρωποι, ενώ αποκλειστικά σοβαρή
ανεπάρκεια τροφής 156.000.

Συγκεκριμένα, 645.000 άνθρωποι
αναγκάστηκαν να παραλείψουν
τουλάχιστον ένα γεύμα ή έφαγαν
λιγότερο από όσο θεωρούσαν ότι
είχαν ανάγκη.

Ακόμη χειρότερα, 3,2%-3,5% του
πληθυσμού (330.000-365.000
πολίτες) είτε έμειναν χωρίς τροφή είτε
ενώ πεινούσαν δεν έφαγαν. Και αυτό,
για το 2,7% ή για 281.000
ανθρώπους οδήγησε στο να μείνουν
χωρίς τροφή τουλάχιστον μία
ολόκληρη ημέρα.

Το 11,9% ή πάνω από 1,2
εκατομμύρια, φοβήθηκαν ότι δεν θα
είχαν αρκετή τροφή για να καλύψει τις
ανάγκες του και τo 11,4% ή σχεδόν
1,2 εκατομμύρια δεν είχαν
δυνατότητα να τραφούν υγιεινά και
θρεπτικά.

Α κ ό μ η

Θεόδωρος Λιβάνιος: 
Οπτικές ίνες σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για γρήγορο Ίντερνετ

Θ
α διευκολύν ουμε την
υλοποίηση επεν -
δύσεων  των  οπτικών

ιν ών , θα δώσουμε κίν ητρο και
σε επιχ ειρήσεις και σε ιδιώτες,
δήλωσε ο υφυπουργός Ψηφια-
κής Διακυβέρν ησης Θεόδωρος
Λιβάν ιος.

«Στόχ ος μας είν αι με πόρο-
υς του Ταμείου Αν άκαμψης ν α
βάλουμε οπτική ίν α σε κάθε
σχ ολείο Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο υφυπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης, αρμόδιος για
τις Τηλεπικοιν ων ίες και το
Κτηματολόγιο, Θεόδωρος Λιβά-
ν ιος, δήλωσε οτι: «Θα δώσο-
υμε τη δυν ατότητα στα σχ ο-
λεία ν α έχ ουν  υψηλής
ταχ ύτητας ίν τερν ετ προκειμέ-
ν ου ν α αξιοποιήσουν  τον
κόσμο του διαδικτύου για ν α

βελτιωθεί το επίπεδο της
εκπαίδευσης, ν α γίν ει πιο δια
δραστικό το μάθημα. Είν αι έν α
τεράστιο έργο που αφορά
περίπου 15.000 σχ ολεία»,
μιλών τας στο πλαίσιο του
συν εδρίου Cy berGreece
2022.

Μιλών τας για το πρόγραμμα
Ultra Fast Broadband, 500
εκατομμυρίων  ευρώ, που επι-
δοτεί τη ζήτηση σε μη εμπορι-
κά εν διαφέρουσες περιοχ ές,
σημείωσε πως «είν αι θετικό ότι
και οι πάροχ οι τηλεπικοιν ω-
ν ιών  προχ ωρούν  σε μεγάλες
επεν δύσεις στις υπερυψηλές
ταχ ύτητες που έχ ουν  πολύ
σύν τομο χ ρον ικό ορίζον τα
στα επόμεν α τέσσερα με
πέν τε χ ρόν ια». «Στην  σταθε-
ρή επικοιν ων ία είμαστε πίσω,

πρέπει ν α σκάψουμε τη χ ώρα
ν α περάσουμε οπτικές ίν ες,
ν α δώσουμε τη δυν ατότητα σε
κάθε πολίτη, σε κάθε σπίτι,
επιχ είρηση που θέλει ν α
αποκτήσει προσβάσιμο και
γρήγορο ίν τερν ετ», πρόσθεσε
ο κ. Λιβάν ιος διευκριν ίζον τας:
«Θα διευκολύν ουμε την  υλο-
ποίηση επεν δύσεων  των
οπτικών  ιν ών , θα δώσουμε
κίν ητρο και σε επιχ ειρήσεις
και σε ιδιώτες».

«Οι τεχ ν ολογίες πληροφορι-
κής και τηλεπικοιν ων ιών
εξελίσσον ται πολύ γρήγορα,
δεν  έχ ουμε περιθώριο για
καθυστερήσεις»

Συν έχ ισε λέγον τας πως:
«Μεγάλες ιδιωτικές επιχ ειρή-
σεις επιλέγουν  την  Ελλάδα για
τις επεν δύσεις τους, όπως
Microsof t, Amazon, Google,

ερευν ητικό κέν τρο
της Pf izer, Deloitte,
γιατί η Ελλάδα προ-
σφέρει έν α περιβάλ-
λον  σταθερότητας, μικρότερο-
υς φορολογικούς συν τελεστές
και κυρίως προοπτικές αν ά-
πτυξης. Δεν  είν αι τυχ αίες επι-
λογές, αλλά αποτέλεσμα κυβε-
ρν ητικής πολιτικής».

Ο υφυπουργός επεσήμαν ε
ότι «οι τεχ ν ολογίες πληροφορ-
ικής και τηλεπικοιν ων ιών
εξελίσσον ται πολύ γρήγορα,
δεν  έχ ουμε ούτε περιθώριο για
καθυστερήσεις ούτε περιθώριο
για εφησυχ ασμό, έχ ουμε τις
δυν ατότητες, μπορούμε ν α
τρέξουμε πιο γρήγορα, ν α
δημιουργήσουμε εφαρμογές
εφάμιλλες, αν  όχ ι καλύτερες,
άλλων  ευρωπαϊκών  χ ωρών ,
όπως συν έβη με το πρόγραμ-

μα εμβολιασμού» και επαν έλα-
βε πως «το Ταμείο Αν άκαμψης
είν αι η μεγαλύτερη ευκαιρία
που έχ ουμε ως χ ώρα ν α αξιο-
ποιήσουμε».

«Στον  τομέα των  δημόσιων
υπηρεσιών  εξελισσόμαστε
καθημεριν ά, το κομμάτι των
υποδομών  προχ ωράει και το
κομμάτι των  δεξιοτήτων  όπου
γίν εται μία σοβαρή προσπάθ-
εια εκπαίδευσης εισαγωγής
των  δημόσιων  υπαλλήλων  στις
ν έες τεχ ν ολογίες, εν ώ
υπάρχ ουν  και προγράμματα
για up skilling και reskilling
αν έργων  ή αν θρώπων  που
θέλουν  ν α βελτιωθούν », υπο-
γράμμισε ο κ. Λιβάν ιος.

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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μεγαλύτερο ποσοστό, το 12,6% ή
1,3 εκατομμύρια άνθρωποι
περιορίστηκαν μόνο σε ορισμένα
είδη τροφών.

Άλλωστε αξίζει να υπενθυμιστεί
ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις
τέσσερις χώρες της ΕΕ όπου το
ποσοστό πληθυσμού που βρίσκεται
σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε
ανάμεσα στο 2019 και στο 2021.

Ο κίνδυνος φτώχειας
Από εκεί και πέρα, σε πολύ υψηλό

σημείο βρίσκεται το ποσοστό του
πληθυσμού που βρίσκεται σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού, κάτι το οποίο
προκαλεί προβληματισμό.

Όπως προκύπτει το ποσοστό του
πληθυσμού αυτού στερείται
βασικών αγαθών και υπηρεσιών,
εξαιτίας των χαμηλών εισοδημάτων
του.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το
28,3% του πληθυσμού, ήτοι
περίπου 3 εκατομμύρια άτομα,
βρέθηκε στο όριο της φτώχειας το
2021, ποσοστό αυξημένο κατά 0,9
ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με
το 2020 (27,4%).

Τα στοιχεία που προέρχονται από
την Έρευνα Εισοδήματος και
Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών της ΕΛΣΤΑΤ. Το
ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
στην Ελλάδα παραμένει σημαντικά
υψηλότερο από τον μέσο όρο της
Ευρωζώνης (28,3% με βάση τον
αναθεωρημένο ορισμό στην Ελλάδα
έναντι 22,0% στην Ευρωζώνη το
2021) και αυξάνεται το 2021
συγκρινόμενο με το 2020 (κατά 0,6
ποσοστιαίες μονάδες, από 28,9% το
2020 σε 29,5% το 2021 με βάση τον
παλαιό ορισμό, ή κατά 0,9
ποσοστιαίες μονάδες από 27,4% σε
28,3% με βάση τον νέο ορισμό).

Η αύξηση αυτή μπορεί να
αποδοθεί στην κατά 1,8 ποσοστιαίες
μονάδες αύξηση του ποσοστού του
πληθυσμού σε χαμηλή ένταση
εργασίας (από 11,8% το 2020 σε
13,6% το 2021) και στην κατά 1,9
ποσοστιαίες μονάδες αύξηση του
ποσοστού του πληθυσμού σε
κίνδυνο φτώχειας (από 17,7% το
2020 σε 19,6% το 2021).

Πόσο επιδρούν τα επιδόματα

Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να
τονιστεί ότι το ποσοστό των φτωχών
νοικοκυριών, προκύπτει μετά τις
χορηγήσεις των κοινωνικών
επιδομάτων. Χωρίς τα κοινωνικά
επιδόματα, το ποσοστό της
φτώχειας στην Ελλάδα εκτινάσσεται
στο 48,2%!

Τον χαμηλότερο κίνδυνο φτώχειας
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις
(επιδόματα) αντιμετωπίζουν οι
ηλικιωμένοι με 13,5% (13,0% για
την ηλικιακή ομάδα 65+ το 2020) και
τον υψηλότερο τα παιδιά με 23,7%
(20,9% στις ηλικίες 0-17 το 2020),
ενώ για την ηλικιακή ομάδα 18-64 το
ποσοστό φτώχειας είναι 20,6%
(18,4% το 2020).

Ο δείκτης κινδύνου φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού είναι
σύνθετος δείκτης που περιλαμβάνει
το σύνολο των ατόμων που είτε
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας
(ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα
χαμηλότερο από το 60% του εθνικού
διάμεσου) είτε αντιμετωπίζουν

δριμεία υλική στέρηση, είτε διαβιούν
σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση
εργασίας (τα ενήλικα μέλη
εργάζονται έως 20% του συνολικού
δυνητικού χρόνου εργασίας).

Οι ανισότητες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα

στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην
ύπαρξη ανισοτήτων, οι οποίες
διογκώνονται εν μέσω ακρίβεια. Το
μερίδιο της μέσης ισοδύναμης
δαπάνης (αγορές, τρέχουσες τιμές)
του πλουσιότερου 20% του
πληθυσμού είναι 5,2 φορές
μεγαλύτερο από το μερίδιο της
μέσης ισοδύναμης δαπάνης του
φτωχότερου 20% του πληθυσμού
(4,8 για το 2020). Ο δείκτης
μειώνεται στο 4,1, όταν
συμπεριληφθούν στην
καταναλωτική δαπάνη και οι
τεκμαρτές δαπάνες (τελική
καταναλωτική δαπάνη).

Τα νοικοκυριά του φτωχότερου
20% του πληθυσμού αύξησαν τις
δαπάνες τους σε σχέση με το 2020
κατά 2,6%, ενώ τα νοικοκυριά του
πλουσιότερου 20% του πληθυσμού
κατά 10,7%. Το μερίδιο της μέσης

Tο 28,3% του πληθυσμού, ήτοι περίπου 3 εκατομμύρια
άτομα, βρέθηκε στο όριο της φτώχειας το 2021

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματίες στο 1ο ΕΠΑΛ
Λουτρακίου - Μαχαιρώματα μεταξύ ανηλίκων

Σοβαρό
επεισόδιο με
τραυματίες
σημειώθηκε
χθες  λίγα
λεπτά πριν τις
2 το μεσημέρι
στο 1ο ΕΠΑΛ
Λουτρακίου.

Σύμφωνα με
πληροφορίες,
για άγνωστη
μέχρι στιγμής
αιτία, προκ-
λήθηκε
συμπλοκή
μεταξύ μαθη-
τών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματίες.

Αμέσως κληθηκε το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, 3 τραυματίες.

Γονείς των τραυματιών μαθητών που διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο
Κορίνθου, δήλωσαν ότι κάποια από τα παιδιά, φέρουν, τραύμα από
μαχαίρι. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα από τους για-
τρούς.

Ο έφηβος φέρει τραύματα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, αλλά και σε
άλλα σημεία του σώματος μετά από συμπλοκή ανηλίκων στο ΕΠΑΛ Λου-
τρακίου. Ο νεαρός δεν βρίσκεται σε κίνδυνο, ωστόσο οι γιατροί παρακο-
λουθούν την κατάστασή του και φρόντισαν τα τραύματά του. Την έρευνα
για τα αίτια του επεισοδίου έχουν αναλάβει οι αρχές.



Tρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-5 

Τ
ο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου σας ενημερώνει ότι
ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή

αιτήσεων για το «Πρόγραμμα κοινωφε-
λούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε Υπηρ-
εσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής
και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ)», οκτάμηνης
διάρκειας.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η
ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων
με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό
κίνδυνο αποκλεισμού (μακροχρόνια άνερ-
γοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και
απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη φάση
σε «προστατευμένο περιβάλλον», προ-
κειμένου να ενταχθούν στην αγορά

εργασίας και να αποφύγουν την περιθωρ-
ιοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα
απασχόλησής τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση ΔΕΝ
έχουν όσοι τοποθετήθηκαν, εφόσον

απασχολήθηκαν και ασφαλίσθηκαν στις
με αριθ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018,

10/2018, 3/2019, 4/2020 και 2/2022 Δημό-
σιες Προσκλήσεις της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ
που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις
παρακάτω κατηγορίες:

– μέλη οικογενειών στις οποίες δεν
εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών
είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα
ανέργων της ΔΥΠΑ

– μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις
οποίες δεν εργάζεται κανείς

– μακροχρόνια άνεργοι
– άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού

και τεχνολογικού τομέα για την κάλυψη
θέσεων, με βάση τα τυπικά προσόντα τους

– εγγεγραμμένοι άνεργοι άνω των 29
ετών

– εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων
ΑμεΑ της ΔΥΠΑ

– δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος

Οι δυνητικά ωφελούμενοι υποβάλλουν
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μία
αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν μία μόνο
ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερό-

μενες στη σχετική λίστα του Παραρτήμα-
τος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης 14/2022 και
από έναν έως τρεις επιβλέποντες φορείς
ή/και υπηρεσίες τοποθέτησης.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους
ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με
τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, στη
δ ι ε ύ θ υ ν σ η :
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-
a s p h a l i s e / a p o z e m i o s e i s - k a i -
parokhes/programmata-koinophelous-
kharaktera.

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονι-
κή αίτηση συμμετοχής, κατατάσσονται σε
προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων,
με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κρι-
τήρια:

– χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγε-
γραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με
ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπ-
λασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς
μονογονεϊκών οικογενειών

– χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγε-
γραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των
ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με
ανώτατο όριο τους 60 μήνες

– αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό
50% και άνω

– ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους
2021, ατομικό ή οικογενειακό

– ηλικία
– αριθμός ανήλικων τέκνων
– γονέας προστατευόμενου ή προστα-

τευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και
ενηλίκων, με ποσοστό 

αναπηρίας 67% και
άνω

– δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος και

– ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθ-
εί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση
δράσεις «προώθησης της απασχόλησης,
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρ-
ακτήρα» 2/2015, 4/2015, 5/2015,
3/2016,4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016,
1/2017, 8/2017.

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη
μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων,
στον καθορισμό τυχόν δικαιολογητικών που
πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά
ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού
ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και
στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτ-
ηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις
με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια
επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων
προέρχονται από το Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ και
αντλούνται αυτεπάγγελτα από την Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και την
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το
πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη δια-
δικασία προσλήψεων, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της
ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

Λέκκας για σεισμό στη Δεσφίνα: 
Είναι ευαίσθητη περιοχή και 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
«Ο κόσμος οφείλει να είναι προσεκτικός 
και να τηρεί τα πάγια μέτρα που εφαρμόζει η 
πολιτεία» δήλωσε ο κ. Λέκκας

Ε
πιφυλακτικοί είναι οι σεισμολόγοι ως προς
την εξέλιξη του σεισμού των 5 Ρίχτερ στη
Δεσφίνα Φωκίδας τα ξημερώματα της Κυρ-

ιακής.
«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μετασεισμική ακολο-

υθία και το γεγονός αυτό μας κάνει ιδιαίτερα
προσεκτικούς. Θα περιμένουμε σήμερα και αύριο
να δούμε την εξέλιξη και θα επανεκτιμήσουμε την
κατάσταση σε μία εβδομάδα», δήλωσε στο
ΑΠΕ/ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ καθηγητής
Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Λέκκας, η περιοχή είναι
ευαίσθητη και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ο
κόσμος οφείλει να είναι προσεκτικός και να τηρεί
τα πάγια μέτρα που εφαρμόζει η πολιτεία.

Εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας 
στο Λιανοκλάδι
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ξέφυγε από

τις ράγες στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λιανοκλαδίου
η τοπική αμαξοστοιχία.

Η αμαξοστοιχία, που μετέφερε τρεις επιβάτες, εκτελεί
μόνο τοπικά δρομολόγια, και με πολύ μικρή ταχύτητα 

ακινητοποιήθηκε. Συνεργεία του ΟΣΕ βρίσκονται εκεί
για να την επαναφέρουν στις ράγες.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ, η κυκλοφορία των τρένων
γίνεται κανονικά.

Ξεκινούν τα έργα στο οδικό δίκτυο 
Σχοίνου – Μαυρολίμνη

Την κοινότητα των Πισίων επισκέφτηκαν ο Δήμαρχος
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος
Γκιώνης και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας
Δημήτρης Μακρίδης.

Συνόδευσαν κλιμάκιο  από την Περιφερειακή Ενότητα
Κορινθίας με τον Διευθυντή κ.Λούτα , τους μηχανικούς
καθώς και τους εργολάβους του έργου προκειμένου να
μελετηθούν οι παρεμβάσεις στο έργο «ασφαλτο-
στρώσεις- τεχνικά έργα στο οδικό δίκτυο Σχοίνου –
Μαυρολίμνης».

Οι μέχρι τώρα δεσμεύσεις τηρήθηκαν και τα έργα θα
υλοποιηθούν.

Μενίδι: Ανατροπή
οχήματος στη

λεωφόρο Τατοΐου
Ένα ΙΧ όχημα ανετράπη λίγο μετά τις 4 τα

ξημερώματα, επί της λεωφόρου Τατοΐου στο
Μενίδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και κλήθηκε

η Πυροσβεστική, ο οδηγός κατάφερε να
απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα
χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της.
Στο σημείο προσήλθε προληπτικά και

όχημα του ΕΚΑΒ.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η

Τροχαία. 

2.260 προσλήψεις στα υπουργεία Περιβάλλοντος- Ενέργειας και Μετανάστευσης. 
Η δράση αφορά την απασχόληση ανέργων, με έμφαση κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Το ΜΕΤΡΟ οδηγεί τον  Πειραιά
και  την ευρύτερη περιοχή σε μια

νέα εποχή

Με αφορμή  τα εγκαίνια και τη λειτουργία του
Μετρό στον Πειραιά, ο Πρόεδρος του Βιο-
τεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Γιώργος

Παπαμανώλης-Ντόζας, μιλώντας σε δημοσιογράφους,
δήλωσε: 

«Η νέα Γραμμή 3 του Μετρό που συνδέει τον Πειραιά
με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, βάζουν τον Πειραιά
και  την ευρύτερη περιοχή σε μια νέα εποχή, που σημα-
τοδοτεί την αναβαθμισμένη και καλύτερη εξυπηρέτηση
των κατοίκων και των επισκεπτών.

Ο Πειραιάς δεν θα αναβαθμιστεί μόνο συγκοινωνιακά,
αλλά η έλευση του μετρό, θα  έχει πολλαπλά οφέλη, για
τους πολίτες, το περιβάλλον, την οικονομία,  τον πολιτι-
σμό τον τουρισμό και την ανάπτυξη.

Εκφράζουμε τη χαρά και την ικανοποίησή μας, για την
ολοκλήρωση του μεγάλου και σημαντικού αυτού έργου
υποδομής.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές,
εργαζόμενους και επιχειρήσεις, που εργάστηκαν και
υλοποίησαν αυτό το μεγάλο  έργο».

Το Τµήµα Παραδοσιακών Χορών του
Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, συµµετείχε στο 9ο ∆ιαπολιτι-
στικό Φεστιβάλ, µε τίτλο «Το Αλφά-
βητο της Συνύπαρξης», που διορ-
γανώθηκε στο Πλοϊέστι της Ρουµανίας,
µεταξύ 30 Σεπτεµβρίου και 2 Οκτω-
βρίου 2022. Η εκδήλωση διοργανώθηκε
από την Ελληνική Ένωση Ρουµανίας
και τον Προέδρο της, Βουλευτή του
Ρουµανικού Κοινοβουλίου, Καθηγητή
του Πανεπιστηµίου Πετρελαίου, Φυσι-
κού Αερίου και Ενέργειας του Πλοϊέστι, και Επίτιµο
∆ηµότη της πόλης του Ασπροπύργου, ∆ρ. Ντράκο
Γκάµπριελ Ζησόπουλο, σε συνεργασία µε το ∆ηµα-
ρχείο Πλοϊέστι, το Συµβούλιο της Κοµητείας Πράχο-
βα, τη Φιλαρµονική «Paul Constantinescu», το
Τµήµα ∆ιεθνοτικών Σχέσεων της Κυβέρνησης της
Ρουµανίας, και το Υπουργείο Πολιτισµού, υπό την
υψηλή αιγίδα της Προεδρικής ∆ιοίκησης της
Ρουµανίας.

Με σύνθηµα «Η διαφορετικότητα ενώνει την ταυ-
τότητα» το Φεστιβάλ, που ξεκίνησε από την Ελληνι-
κή Ένωση της Ρουµανίας, έφερε και φέτος κοντά, σε
ένα πνεύµα αρµονίας, τους πολιτισµούς και τις παρ-
αδόσεις των εθνοτικών κοινοτήτων στη Ρουµανία, µε
µία ιδιαίτερη έµφαση στο ελληνικό στοιχείο, που 

αποτελεί µια από τις βασικότερες συνιστώσες του
Ρουµανικού Κράτους. 

Ως εκπρόσωπος της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου
Ασπροπύργου, παρευρέθηκε ο Γενικός Γραµµατέας
του ∆ήµου, κ. Ευστάθιος Ρεστέµης, όπου και µετέφε-
ρε το µήνυµα του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου κ. Νικο-
λάου Μελετίου, καθώς και τις ιδιαίτερες ευχαριστίες
του προς τον ∆ρ. Ζησόπουλο,  τόσο για την οργάνωση
του Φεστιβάλ και την υποδειγµατική φιλοξενία, όσο
και για τις ευρύτερες και διαχρονικές ενέργειες του
για την διάδοση του Ελληνικού Πολιτισµού στην
βαλκανική χώρα. Ο  ∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ. Νικο-
λάος Μελετίου, ανέφερε στις ευχαριστίες του, και τον
∆ήµαρχο του, Αδελφοποιηµένου από το 2017 µε τον
Ασπρόπυργο, ∆ήµου Πλοϊέστιου, κ. Andrei
Volosevici, όλα τα θεσµικά πρόσωπα που παρευρέθη-
καν στο Φεστιβάλ, καθώς και την Μαριάνα Κοντο-
υράρου, την Πρόεδρο του Ελληνορουµανικού Συλλό-
γου Ασπροπύργου «Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη»
που αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο µεταξύ της αδε-
λφοποίησης των δύο ∆ήµων.

Να σηµειωθεί πως, το χορευτικό συγκρότηµα Ασπρ-
οπύργου συµµετείχε και στις τρεις ηµέρες του Φεστι-
βάλ, και καταχειροκροτήθηκε από ένα πολυπληθές
ακροατήριο, στο χώρο διεξαγωγής των εκδηλώσεων. 

Ο∆ήµαρχος Χαϊδαρίου
Βαγγέλης Ντηνιακός
υπέγραψε τη σχετική

σύµβαση µε τον Ε∆ΣΝΑ και ήδη το
πρώτο Πολυκέντρο Ανακύκλωσης
(από τα 3 συνολικά που θα τοποθ-
ετηθούν στο Χαϊδάρι) λειτουργεί
στην Πλατεία ∆ηµαρχείου.

Οι κάτοικοι που ανακυκλώνουν
συσκευασίες από πλαστικό, γυαλί
και µέταλλο στα Πολυκέντρα
Ανακύκλωσης επιβραβεύονται µε 1
Ευρώ για κάθε 33 συσκευασίες.
Παράλληλα, γνωστό σουπερµάρκετ
της πόλης µας προσφέρει σε όσους
συµµετέχουν στη δράση κουπόνια
αγορών αξίας 1 Ευρώ, επίσης για
κάθε 33 συσκευασίες.

Με την ανακύκλωση εξοικονο-
µούµε πρώτες ύλες και ενέργεια.
Προστατεύουµε το περιβάλλον και
µειώνουµε το κόστος διαχείρισης
των απορριµµάτων.

Ξεκίνησε η Ανταποδοτική Ανακύκλωση
στο Χαϊδάρι!

ΤΤοο  ππρρώώττοο  ΠΠοολλυυκκέέννττρροο  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  --  ααππόό  τταα  33  σσυυννοολλιικκάά  πποουυ  θθαα  ττοοπποοθθεεττηηθθοούύνν
σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  --    λλεειιττοουυρργγεείί  σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ

ΤΤοο  ΑΑλλφφάάββηηττοο  ττηηςς  ΣΣυυννύύππααρρξξηηςς»»::
Συµµετoxή του Χορευτικού Τµήµατος του ∆ήµου Ασπροπύργου στο 
9ο ∆ιαπολιτιστικό Φεστιβάλ στο Πλοϊέστι της Ρουµανίας 



Για αύριο   Τετάρτη 12 Οκτωβρίου
2022 και ώρα 19:00μ.μ είναι προγραμ-
ματισμένη η 18η δημόσια συνεδρίαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας -Ειδ-
υλλίας, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθου-
σα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κατα-
στήματος Μάνδρας για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίω-
σης υφιστάμενης στην Π.Ε.Ο.
ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ.

2. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προ-
γράμματος Έργων Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλία έτους 2022.

3. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋ-
πολογισμού Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
Οικ. έτους 2022.

4. Ορισμός μελών Σχολικού Συμβου-
λίου για όλες τις Σχολικές Μονάδες της 

Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης
5. Ορισμός μελών Σχολικού Συμβου-

λίου για όλες τις Σχολικές Μονάδες της
Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης.
6. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση

μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δήμου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας.

7. Ανάκληση της υπ’  άριθμ. 96/2022
ΑΔΣ και λήψη απόφασης για αντικατά-
σταση μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής Επι-
τροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας.

8. Παραχώρηση Χώρων.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΠΟΤΣΗΣ

Tρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-7

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Κατασκευή νέας χάραξης 
και βελτίωσης υφιστάμενης στην Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΘΗΒΩΝ 

Η
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης διορ-
γανώνει το Μυστήριο_99  The

ARK / LANDSHIP και υποδέχεται τον
ερχόμενο Φεβρουάριο στην Ελευσίνα
τους TimeCircus στη μεγαλύτερη
προσκυνηματική πομπή στα 3500 χρό-
νια ιστορίας της πόλης. 

Οι TimeCircus, η καλλιτεχνική κολεκ-
τίβα από την Αμβέρσα (Βέλγιο),
διασχίζει την Ευρώπη με ένα πλοίο
ξηράς, το LANDSHIP, που κινείται
μόνο με την ανθρώπινη δύναμη. Το
μακρύ ταξίδι τους φιλοδοξεί να αποτε-
λέσει ένα ζωντανό σχόλιο στον 21ο
αιώνα της ύφεσης, της κλιματικής
αλλαγής και της άμετρης κατανάλω-
σης φυσικών πόρων. Μια δράση ενθ-
άρρυνσης, δύναμης, ελπίδας και
συμμετοχής όλων των Ευρωπαίων
πολιτών. Η ομάδα θα συμμετάσχει
στην τελετή έναρξης της 2023 Ελευσίς,
διανύοντας πεζή 3.000 χιλιόμετρα σε
εννέα μήνες. 

Έχοντας ξεκινήσει από την Αμβέρσα
στις 27 Μαΐου 2022, το ταξίδι των
TimeCircus είναι μια άσκηση ύπαρξης
“στον δρόμο”, στη διάρκεια της οποίας
η ομάδα φιλοδοξεί να γνωρίσει πολλά
διαφορετικά άτομα από όλη την
Ευρώπη, να ανταλλάξει απόψεις, να
εμπνευστεί, να δημιουργήσει και να
κερδίσει αμοιβαία αγάπη και σεβα-
σμό. Η πομπή τους θα καταλήξει στην
Ελευσίνα μεταφέροντας όλες τις
εμπειρίες τους ως ένας ύμνος στη δια-
φορετικότητα. 

Με την άφιξή τους οι TimeCircus θα
ξεκινήσουν την κατασκευή του The
ARK. Πρόκειται για μια Κιβωτό
Αιώνιας Νεότητας και Πολιτισμού,
έναν χώρο για τους νέους της πόλης.
Στο The ARK όλοι θα έχουν πρόσβαση

και καμία κοινωνική ομάδα δεν θα
αποκλείεται. Στο κέντρο του θα δεσπό-
ζει το LANDSHIP, το πλοίο ξηράς με το
οποίο οι TimeCircus διέσχισαν την
Ευρώπη για να φτάσουν στην Ελευ-
σίνα, που θα λειτουργεί ως κινητή ομα-
δική έκθεση όλων των υλικών και των
ιστοριών που συνέλεξαν στην πορεία
τους.

Έχοντας ήδη φτάσει στις 21 Σεπτεμ-
βρίου στον πρώτο τους σταθμό, την
ουγγρική πόλη Βέσπρεμ, αδελφή
Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2023, η
ομάδα διηγείται την εμπειρία της από
πέντε χώρες: Βέλγιο, Ολλανδία, Γερ-
μανία, Αυστρία, Ουγγαρία. Δείτε το
βίντεο εδώ. Αρχές Νοεμβρίου θα φτά-
σουν στον επόμενο προορισμό τους,
τη Τιμισοάρα της Ρουμανίας, την τρίτη
Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το 2023. 

Οι Timecircus έχουν κατασκευάσει
εγκαταστάσεις, καλλιτεχνικά έργα και
χώρους συναντήσεων στον δημόσιο
χώρο, χρησιμοποιώντας πάντα ανακ-
υκλώσιμα υλικά και αποκαλώντας το
στυλ τους «Αρχαιο-φουτουριστικό». 

Ακολουθώντας την ιδεολογία “από

τον άνθρωπο για τον άνθρωπο”, κάθε
έργο τους υπάρχει λόγω της πραγμα-
τικής του χρήσης. Πιστεύουν ότι κάθε
κοινωνική αλλαγή εκπορεύεται μόνο
από τις δράσεις μικρών ομάδων.
«Ποτέ μην αμφιβάλλεις ότι μια μικρή
ομάδα σκεπτόμενων και αφοσιωμέ-
νων πολιτών μπορεί να αλλάξει τον
κόσμο. 

Πράγματι, είναι ο μόνος τρόπος».
(Margaret Mead). Με αυτόν τον τρόπο,
κάθε άτομο μπορεί να επηρεάσει το
περιβάλλον αναλαμβάνοντας δράση
και εκφράζοντας το πάθος του. Ο
δημιουργικός πυρήνας της ομάδας
αποτελείται από 15 καλλιτέχνες, χειρ-
οτέχνες και δημιουργούς. Ανάλογα με
τη δράση, η ομάδα καλεί και μέλη της
ευρύτερης «οικογένειας» να ενώσουν
τις δυνάμεις τους και να συν-δημιο-
υργήσουν. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των καλ-
λιτεχνικών παρεμβάσεών της, η
ομάδα προσεγγίζει και τυχαίους περ-
αστικούς για να συνεισφέρουν στα
έργα και τις δράσεις της.

Μυστήριο_99 Μυστήριο_99 TheARK/ LANDSHIP | TheARK/ LANDSHIP | 
Η μεγαλύτερη προσκυνηματική πομπή στην  ιστορία της Η μεγαλύτερη προσκυνηματική πομπή στην  ιστορία της 
πόλης έρχεται στην  Ελευσίναπόλης έρχεται στην  Ελευσίνα

ΆΆννοοιιξξεε  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν
γγιιαα  έέννττααξξηη  σσττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  

ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων
για ένταξη νέων ωφελούμενων στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο “Ελένη Σαχσανίδη’ του Δήμου Αχα-
ρνών, όπως ενημερώνει ο αντιδήμαρχος της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, Γ. Πετάκος.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από
3/10/2022/ έως και 31/10/2022 και κατά τις ώρες
9:00πμ- 13:30

Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται και θα κατατίθ-
ενται μαζί με όλα τα πλήρη δικαιολογητικά από
τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο “Ελένη Σαχσανίδη” του Δήμου Αχα-
ρνών, επί των οδών Αχαρνέων  Ιππέων & Μεγά-
λου Βασιλείου, στον Προφήτη Ηλία.Τα έντυπα των
δικαιολογητικών  και των αιτήσεων  μπορείτε να τα
προμηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από την σελίδα
του Δήμου Αχαρνών  στο παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.acharnes.gr/, είτε από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο “Ελένη Σαχσανίδη” του Δήμου Αχα-
ρνών, κατά τις ώρες 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις
μπορείτε να καλείτε στο 2102463543 ή στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση koinpantopolio@acharnes.gr
του Κοινωνικού Παντοπωλείου “Ελένη Σαχσανίδη”
του Δήμου Αχαρνών. 



Σ
ύμφωνα με τις τελευ-
ταίες πληροφορίες η
14χρονη είχε απαχθεί

ξανά στο παρελθόν από τον
ίδιο δράστη, τον οποίο
γνωρίζει  η οικογένειά της,
ωστόσο, δεν έχει  εκδοθεί
εισαγγελική εντολή για να κιν-
ηθούν οι διαδικασίες και να
επέμβει η αστυνομία, γεγονός
που έχει οργίσει τον Κώστας
Γιαννόπουλο, πρόεδρο του
«Χαμόγελου του Παιδιού».

Μητέρα 14χρονης: «Δεν
είχαμε κάτι μεταξύ μας - Δεν
ξέρω γιατί πήρε το παιδί»

Η μητέρα της 14χρονης
κοπέλας μίλησε στην τηλεόρα

ση του ΟPEN και αποκάλ-
υψε ότι «είναι η δεύτερη φορά
που γίνεται αυτό από τον Σ.Ζ»
και πρόσθεσε πως δεν είχαν
διένεξη οι οικογένειές τους
(σ.σ.: πρόκειται για οικογένει-
ες Ρομά). «Πριν να πάρει την
κόρη μου, με είχε βοηθήσει η
γυναίκα του πριν από 20
μέρες σε κάτι που ήθελα. Τη
γνώριζα καλά» τόνισε και πρό-
σθεσε πως: «δεν είχαμε κάτι
μεταξύ μας. Δεν ξέρω γιατί
πήρε το παιδί. Ηθελε να κάνει
κακό σε μας, ήθελε κάτι άλλο
από εμάς, ήθελε να κάνει κάτι
στο παιδί ...». Κατέληξε δε
λέγοντας πως τα πλήρη
στοιχεία του δράστη τα έχουν
στη διάθεσή τους οι Αρχές.

Οργή Γιαννόπουλου: Κανο-
νικά έπρεπε να έχει βγει κανο-
νικό Amber Alert

Ο Κώστας Γιαννόπουλος,
πρόεδρος του «Χαμόγελου
του Παιδιού» μιλώντας στην
εκπομπή «Ανοιχτή Επικοι-
νωνία» ήταν λάβρος κατά των
Αρχών. «Κανονικά έπρεπε να
έχει  βγει  κανονικό Amber
Alert και  τηλεοπτικό με τα
στοιχεία του παιδιού, αλλά δεν
μας το έδωσε η Αστυνομία. 

Θα ζητήσουμε και σήμερα
ξανά εισαγγελική εντολή για να
δοθεί και η φωτογραφία του
παιδιού και του απαγωγέα»
τόνισε χαρακτηριστικά.
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«Θέλουμε την πλήρη κάλυψη μέχρι
την αποκατάσταση»: 

Δημιουργείται Μητρώο Εγκαυματιών
με πρωτοβουλία της Ιωάννας Παλιοσπύρου

Με πρωτοβουλία της Ιωάν-
νας Παλιοσπύρου δημιουρ-
γείται το Μητρώο Εγκαυμα-
τιών, το οποίο προβλέπει να
καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ
όλες οι θεραπείες για την απο-
κατάσταση των εγκαυματιών
μετά το νοσοκομείο.

«Ένας πολυεγκαυματίας
έχει να περάσει ένα γολγοθά.
Υπάρχει μία πορεία αποκατά-
στασης πολύ μεγάλη, πολλών
ετών και πολυδάπανη. Εγώ βρίσκομαι στο δεύτερο χρόνο της
αποκατάστασής μου και ξέρω τα υπόλοιπα. Εκτός από τα χει-
ρουργεία υπάρχει μία σειρά διαδικασιών που ο εγκαυματίας
πρέπει να τηρεί στο σπίτι του καθημερινά και τα πρώτα πέντε
χρόνια είναι εντατικά. Στη συνέχεια μειώνονται, αλλά μας ακο-
λουθούν εφ’ όρου ζωής», δήλωσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου για
το πώς «γεννήθηκε» η συγκεκριμένη ιδέα.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου η οποία ήδη βρίσκεται στο δεύτερο
χρόνο της αποκατάστασής της ανέφερε στο MEGA πως επου-
λωτικές κρέμες, σιλικόνες, αλλά και οι μάσκες είναι πολυδάπα-
νες για έναν ασθενή που έχει υποστεί εγκαύματα και μέχρι
πρότινος δεν τα κάλυπτε ο ΕΟΠΥΥ.

«Είμαι περίπου στα μισά της διαδικασίας, έχω να κάνω χει-
ρουργεία σημαντικά. Είχα βάλει ένα στοπ, γιατί περιμέναμε να
συμπληρωθούν δύο χρόνια από την επίθεση, γιατί στα δύο
χρόνια το χημικό έγκαυμα ηρεμεί. Αυτή η στιγμή είναι ένα κομ-
βικό σημείο στην πορεία της αποκατάστασής μου», συμπλήρ-
ωσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

«Δεν θεωρώ ότι αξίζω παραπάνω από τον 
οποιοδήποτε εγκαυματία»

«Θέλουμε την πλήρη κάλυψη μέχρι την πλήρη αποκατάστα-
ση αυτών των ατόμων», τόνισε ο υπουργός Υγείας. Πριν από
περίπου ένα χρόνο, η Ιωάννα Παλιοσπύρου και ο υπουργός
Υγείας Θάνος Πλεύρης είχαν την πρώτη τους συνάντηση.

«Η πρώτη μας συνάντηση με τον υπουργό ήταν ένα χρόνο
πριν. Επειδή εγώ δεν θεωρώ ότι αξίζω παραπάνω από τον
οποιοδήποτε εγκαυματία και θεωρώ ότι αυτό που γινόταν ήταν
άδικο και λάθος. Έφτασα στο σημείο να νιώθω ενοχές και ντρ-
οπή, γιατί είτε θέλω είτε δεν θέλω η επίθεση πήρε έκταση.
Επισκέπτομαι συχνά τους εγκαυματίες. Θεώρησα ότι πρέπει
να κάνω κάτι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Για μένα, προ-
σωπικά, η αγάπη του κόσμου ήταν σημαντική. Διαφορετικά
μπορεί αν ήμουν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο με κατάθλιψη και να
κοιτάω το ταβάνι» ανέφερε η Ιωάννα Παλιοσπύρου η οποία
τόνισε πως δεν νιώθει θυμό για την περιπέτεια που βίωσε, κάτι
που αποδίδει στην αγάπη του κόσμου. Η ίδια μάλιστα θέλησε
να ευχαριστήσει όσους της στάθηκαν στο πλευρό της αυτά τα
δύο χρόνια.

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν χθες , οι
δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη
σεξουαλική κακοποίηση, μιας 12χρονης.

Το κορίτσι ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη
στα χέρια του 53χρονου ιδιοκτήτη κατα-
στήματος, στο οποίο δούλευε για να
βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά της.

Ο ίδιος κατηγορείται ότι την κακοποι-
ούσε σεξουαλικά και την βιντεοσκο-
πούσε.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές,
ο 53χρονος δεν σταμάτησε εκεί, καθώς
μέσω ψεύτικου προφιλ σε social media
έστελνε φωτογραφίες της ανήλικης σε
διάφορα άτομα και αναζητούσε πελάτες.

Ο εφιάλτης της 12χρονης αποκαλύφ-
θηκε όταν συγγενικό της άτομο,
διαπίστωσε στο κινητό της κάποια ύπο-
πτα μηνύματα και ενημέρωσε την μητέρα
της, η οποία επίσης εργαζόταν στο κατά-
στημα του 53χρονου.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, 572 φυσίγγια,
21 μαχαίρια, ξιφολόγχη, 2 φορητοί υπο-
λογιστές και σκληρός δίσκος, ενώ στην
κατοχή του 42χρονου φορητός υπολογι-
στής και 2 usb. Παράλληλα,
σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός
42χρονου για το αδίκημα της γενετήσιας
πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής κατ’
εξακολούθηση.

Η μητέρα, η οποία βρίσκεται σε κατά-
σταση σοκ, ανακάλυψε τις φρικτές στιγ-

μές που ζούσε η ανήλικη κόρη της, πριν
από μερικούς μήνες.

Η μητέρα της, μιλώντας στον Alpha για
τον 53χρονο, είπε:

«Εγώ θα τον σκοτώσω. Αν γίνει κάτι
και αυτός ο άνθρωπος βγει έξω ελεύθερ-
ος -γιατί έχει κόσμο να τον καλύψει- εγώ
η ίδια θα τον θάψω. Δεν με ενδιαφέρουν
τα λεφτά του, ούτε αποζημίωση θέλω να
πάρω, ούτε με βοηθούσε, όπως πήγε και
είπε».

Σεπόλια: Η απάντηση Οικονόμου για
την υπόθεση του 53χρονου που βίαζε
και εξέδιδε την 12χρονη

Σε ερώτηση σχετικά με τη σχέση του
53χρονου που κατηγορείται ότι βίαζε και
εξέδιδε 12χρονη στα Σεπόλια με τη Νέα

Δημοκρατία, απάντησε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Για τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με
τον 53χρονο που κατηγορείται ότι βίαζε
και εξέδιδε την 12χρονη στα Σεπόλια
ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρω-
σης των συντακτών, ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος.

«Τα όσα έχουν αποκαλυφθεί είναι
φρικτά, αποτρόπαια. Είναι σοκαρισμένη
η κοινωνία. Η Αστυνομία, η Δικαιοσύνη
φροντίζουν να αποσαφηνιστεί κάθε
πτυχή να τιμωρηθεί ο ενορχηστρωτής
και οι συνένοχοι. Με τις αλλαγές του ΠΚ
έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές. Αν
κριθεί ένοχος και καταδικαστεί μπορεί να
καταδικαστεί μέχρι και με ισόβια.

ΣΕΠΟΛΙΑ: Στον ανακριτή  οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη 
σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης
Μητέρα 12χρονης: Αν βγει έξω ελεύθερος, θα τον θάψω

Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο
φως για την αρπαγή της νεαρής 

Μαρκέλλα Τ.  από τη Νίκαια
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Α
υστηροποιούνται οι έλεγχοι
στα ΚΤΕΟ τους προσεχείς
μήνες οπότε και προβλέπε-

ται σύμφωνα με απόφαση του υπο-
υργού Υποδομών, Κώστα Καρα-
μανλή, να εφαρμοστούν αλλαγές
στο Σύστημα Μηχανογράφησης των
Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημά-
των. 

Τι αλλάζει

Το σύστημα θα αποστέλλει στο
μητρώο του υπουργείου σε πραγ-
ματικό χρόνο τα στοιχεία των
οχημάτων και των ελέγχων, ενώ σε
αυτά πλέον θα συγκαταλέγονται
περισσότερες φωτογραφίες από τη
διαδικασία του ελέγχου σε κάθε
στάδιο, αλλά και στατιστικά των
ελέγχων, των ελλείψεων και των
αποτελεσμάτων ανά όχημα, ανά
ημέρα, ανά ιδιοκτήτη και ανά υπάλ-
ληλο του ΚΤΕΟ.

Παράλληλα στο υπουργείο Μετα-
φορών εξακολουθούν να σκέπτον-
ται την πιθανότητα της μείωσης του
χρόνου επανελέγχου των οχημάτων
από τα δύο στον ένα χρόνο τουλάχι-
στον για όσα είναι άνω των 10 ή 15
ετών. Το μέτρο δεν είναι η πρώτη
φορά που εξετάζεται δεδομένου ότι
η χώρα εξαντλεί τις σχετικές προθ-
εσμίες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
τόσο για τον πρώτο έλεγχο όσο και
για τους επανελέγχους, αλλά έως
τώρα δεν έχει ληφθεί κάποια απόφ-
αση.

Υπενθυμίζεται ότι στη χώρα μας ο
πρώτος έλεγχος ΚΤΕΟ σε ένα και-
νούριο αυτοκίνητο πραγματοποι-
είται μετά από 4 χρόνια κυκλοφο-
ρίας, ενώ στη συνέχεια το όχημα
υποχρεούται σε έλεγχο ανά διετία.

Ωστόσο είναι κοινό μυστικό ότι
εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες
έχουν πολύ περισσότερα χρόνια να
επισκεφτούν ΚΤΕΟ. Σε απόλυτους
αριθμούς εκτιμάται ότι περίπου 1,8
εκατομμύρια οχήματα εκ των
οποίων περίπου 600.000 – 700.000
είναι δίκυκλα, είναι εκπρόθεσμα
των ελέγχων, ενώ συνολικά υπο-
λογίζεται πως 4 στα 10 οχήματα
είναι ανέλεγκτα είτε «στρατηγικά»,
ή τα τελευταία χρόνια.

Και αυτό δεν είναι το μοναδικό
πρόβλημα, καθώς και από εκείνα
που προσέρχονται για έλεγχο,
μόλις το ...4,5% «κόβεται», σύμφωνα
με στοιχεία που είχε δώσει παλαιό-
τερα το υπουργείο Μεταφορών. Την
ίδια ώρα στη Γερμανία, η οποία
διαθέτει έναν αρκετά νεότερο στόλο
αυτοκινήτων συγκριτικά με την
Ελλάδα από τα ΚΤΕΟ της χώρας
απορρίπτεται το 35,5% των αυτοκι-
νήτων που φτάνουν στα υπόστεγα
για έλεγχο.

Ανάγκη για... κάθαρση στον
κλάδο

Σύμφωνα, πάντως, με τον πρόε-
δρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου
Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνο Βήκα,
αυτή είναι η μισή αλήθεια: «Πραγ-
ματικά περίπου στα μισά (ποσοστό

45% έως 50%) των οχημάτων που
ελέγχονται σημειώνονται τεχνικές
ελλείψεις, αλλά διαφόρων δια-
βαθμίσεων. Υπάρχουν οι
επικίνδυνες ελλείψεις, όταν ένα
όχημα είναι στο κόκκινο και πρέπει
να βγει εκτός κυκλοφορίας.
Υπάρχουν οι σοβαρές ελλείψεις, τις
οποίες ο ιδιοκτήτης μπορεί να επισ-
κευάσει και να επιστρέψει για επα-
νέλεγχο σε ένα μήνα και πλήθος
άλλων σημειώσεων μικρότερης
σημασίας που μπορεί να γράψει
ένα ΚΤΕΟ. Για να βγει ένα όχημα
εκτός κυκλοφορίας πρέπει να είναι
εντελώς κατεστραμμένο. Μα αυτά
τα οχήματα δεν πρόκειται να μας τα
φέρει κανείς ποτέ για έλεγχο» επι-
σημαίνει.

Δεν κρύβει όμως ότι και ο κλάδος
των ΚΤΕΟ χρειάζεται κάθαρση: «Σε
δεύτερη ανάγνωση αυτών των
ποσοστών, μπορούμε να πούμε ότι
υπάρχουν επιχειρήσεις που εκμε-
ταλλεύονται τρύπες και κενά της
νομοθεσίας. Άλλωστε το κράτος έως
τώρα δεν έχει καταφέρει να ελέγξει
επιτυχώς ούτε τη λειτουργία των
ΚΤΕΟ, ούτε τα στατιστικά τους. Ποιο
είναι το στοίχημα για τον έλεγχο των
οχημάτων; το πρώτο να εξασφαλι-
στεί ότι τα οχήματα ελέγχονται και
το δεύτερο ότι τα ΚΤΕΟ κάνουν
σωστά τη δουλειά τους. Η Ελλάδα
έχει αποτύχει και στα δύο»
σημειώνει προσθέτοντας πως ο
κλάδος επιθυμεί το ξεκαθάρισμα
προκειμένου «μερικοί να μην τρα-
βούν όλον τον κλάδο προς τα κάτω».

Ο ίδιος δεν έχει μεγάλες προσ-
δοκίες ούτε από τον θεσμό των
ελεγκτών ΚΤΕΟ που εισάχθηκε:
«Προς το παρόν έχουμε ένα
μητρώο ελεγκτών ΚΤΕΟ, οι οποίοι
κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουν, τι θα
ελέγχουν, ποιες αρμοδιότητες θα
έχουν».

Η απόφαση είναι πολιτική
Στο μεταξύ τη δυνατότητα δια-

σταύρωσης των μητρώων των
συναρμοδίων υπουργείων ώστε να
μπορούν να εντοπίζονται άμεσα
τόσο τα οχήματα που είναι εκπρόθ-
εσμα του τεχνικού ελέγχου όσο και
εκείνα που κυκλοφορούν ανασφάλι-
στα «ξεκλείδωσε» η online πλατφ-
όρμα MyAuto, η οποία αποτελεί
ουσιαστικά τον ηλεκτρονικό φάκελο
για κάθε όχημα που κυκλοφορεί
στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό και εφόσον
βεβαίως ληφθεί η σχετική απόφαση,
θα μπορέσει να υλοποιηθεί ακόμα
και ο καταλογισμός των προστίμων
στους αμελείς ιδιοκτήτες των ανέ-
λεγκτων οχημάτων μέσω του
Taxisnet.

«Προϋπόθεση για όλες τις μετα-
ρρυθμίσεις στα ΚΤΕΟ είναι η ηλεκ-
τρονική διασταύρωση των
στοιχείων. Πλέον αυτό έγινε, αυτή η
πληροφορία υπάρχει. Δεν υπάρχει
δικαιολογία. Το τι θα την κάνει η
Πολιτεία από εδώ και πέρα είναι
μια πολιτική απόφαση», λέει ο κ.
Βήκας.

Εκτός ελέγχων ΚΤΕΟ 4 στα 10 οχήματα: 
Σφίγγει ο κλοιός με νέους ελέγχους για τα παλαιότερα

Επίδομα θέρμανσης: 

Ξεκινά την Παρασκευή 
η περίοδος διάθεσης του
πετρελαίου 

Τ
ην προσεχή Παρασκευή ξεκινά η διά-
θεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ
η πλατφόρμα myΘέρμανση για την

υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους
θα ανοίξει εντός του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η  εκκίνηση της
διάθεσης θα γίνει με τιμή  1,40 ευρώ ανά
λίτρο μετά και την κρατική επιδότηση των
25 λεπτών.

Μεγαλύτερος ο αριθμός των δικαιούχων
και το ύψος του επιδόματος

Φέτος διευρύνεται ο αριθμός των δικαι-
ούχων του επιδόματος θέρμανσης, λόγω
αύξησης των εισοδηματικών ορίων, ενώ
αυξημένο θα είναι και το ύψος του επιδόμα-
τος καθώς η βάση υπολογισμού είναι  τα
350 ευρώ από 300 ευρώ που ήταν πέρυσι.  

Οπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης στο
Open,  το άνοιγμα της πλατφόρμας για το
πετρέλαιο θέρμανσης  αναμένεται προς το
τέλος του χρόνου, σημειώνοντας ότι «απαι-
τεί να έχεις πληρώσει το πετρέλαιο, οπότε
ανοίγει  (η πλατφόρμα) κοντά στα Χρι-
στούγεννα φέτος, είναι πολύ μεγαλύτερο και
καλύπτει πολλά νοικοκυριά που θα επιλέ-
ξουν ως θέρμανση κι άλλα είδη, έχουμε διε-
υρύνει πολύ σε σχέση με πέρυσι, είναι μια
καλή βοήθεια που θα πάρουν τα νοικοκυρ-
ιά. Η μεγάλη βοήθεια είναι το 0,25 (επιδότ-
ηση) στην αντλία και αφορά το σύνολο των
νοικοκυριών. Η δική μας ιεραρχία είναι,
πρώτα ο ηλεκτρισμός, μετά η θέρμανση  και
μετά τα ευάλωτα νοικοκυριά».

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Εν αναμονή της έκδοσης  της υπουργικής
απόφασης που θα προσδιορίζει το ύψος
του επιδόματος, τις ακριβείς προϋποθέσεις,
αλλά και τη διαδικασία χορήγησης οι δικαι-
ούχοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Η επιδότηση αφορά το πετρέλαιο θέρμαν-

σης, το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυ-
σόξυλα, το πέλετ και την θερμική ενέργεια
μέσω τηλεθέρμανσης. Σημειώνεται, ωστόσο
ότι κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης
ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

Φέτος τα ετήσια εισοδηματικά κριτήρια τα
οποία προέρχονται  από οποιαδήποτε
πηγή, πραγματικά ή τεκμαρτά, έχουν αυξηθ-
εί και για τον άγαμο φθάνουν τα 16.000
ευρώ, από 14.000 ευρώ πέρυσι, οι έγγαμοι
χωρίς παιδιά τα 24.000 ευρώ από 20.000
ευρώ, με 1 παιδί 27.000 ευρώ από 23.000
ευρώ, με 2 παιδιά 30.000 από 26.000 ευρώ
και ούτω καθ’ εξής. Για τις μονογονεϊκές
οικογένειες το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει
να ξεπερνά τα 27.000 προσαυξανόμενο
κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Διπλάσια επιδότηση θα λάβουν όσοι χρη-
σιμοποιήσουν για πρώτη φορά πετρέλαιο
θέρμανσης αντί φυσικού αερίου και όλοι οι
νέοι δικαιούχοι που προκύπτουν από την
αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων. Οι
συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα έχουν ως τιμή
βάσης τα 700 ευρώ, έναντι 350 ευρώ που
θα έχουν όλοι οι υπόλοιποι.

Επιδότηση για ξύλα μπορούν να λάβουν
μόνο όσοι διαμένουν σε περιοχές με λιγότε-
ρους από 3.500 κατοίκους και  ο
αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης (βαθ-
μοημέρες) να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του
0,8.

Οι δικαιούχοι πρέπει να επιλέξουν τα εξής:
*Αν διαμένουν σε μονοκατοικία ή πολυκα-

τοικία. Επιλέγουν αν είναι ιδιοκτήτες ή ένοι-
κοι οπότε συμπληρώνουν τον ΑΦΜ του
ιδιοκτήτη

*Επιλέγουν το είδος καυσίμου,
συμπληρώνουν τον αριθμό παροχής ρεύμα-
τος, επιλέγουν τον οικισμό, συμπληρώνουν
τα τ.μ. της κατοικία και τον IBAN στο
myAADE.

Στην πλατφόρμα θα πρέπει  να καταχωρ-
ηθούν παραστατικά αγορών για όλα τα είδη
καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου
θέρμανσης. 

Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση
καταχώρισης των παραστατικών έχει ο δια-
κινητής πετρελαίου θέρμανσης, στο πληρο-
φοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Το ποσό  που θα λάβει ένας δικαιούχος
διαφοροποιείται ανάλογα με τον οικισμό
στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία,
γιατί μετράνε οι βαθμοημέρες. Εάν κάποιος
μένει στην Αθήνα θα λάβει κατά μέσο όρο
φέτος επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 150,5
ευρώ (350 ευρώ x 0,43), ποσό το οποίο θα
είναι προσαυξημένο κατά 20% για κάθε εξα-
ρτώμενο τέκνο ενώ κάποιος που μένει στην
Θεσσαλονίκη φέτος θα λάβει 248,5 ευρώ
από 213 πέρυσι.

H επιδότηση στην αντλία,  όπου το  πετρέ-
λαιο θέρμανσης θα πωλείται φθηνότερα κατά
25 λεπτά (20 λεπτά + ΦΠΑ) θα διαρκέσει έως
το τέλος του  έτους. Οπως έχει δηλώσει ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρ-
ας,στο τέλος Δεκεμβρίου και ανάλογα με τις
τιμές του πετρελαίου που θα επικρατούν
στην αγορά θα αποφασιστεί η παράταση
του μέτρου το 2023.
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Δήμος Ιλίου: Ξεκ ινούν οι συναντήσεις της Σχολής ΓονέωνΔήμος Ιλίου: Ξεκ ινούν οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων
Ξεκιν ούν  οι συν αν τήσεις της Σχ ολής

Γον έων  του Ψυχ οπαιδαγωγικού Κέν τρου
Παιδιού και Οικογέν ειας του Δήμου Ιλίου,
που σκοπό έχ ει τη στήριξη των  γον έων ,
προκειμέν ου ν α αν ταποκριθούν  με επιτ-
υχ ία στο σύν θετο και απαιτητικό ρόλο
τους.

Ο δήμος καλεί κάθε εν διαφερόμεν ο ν α
δηλώσει συμμετοχ ή στην  ηλεκτρον ική
διεύθυν ση kentropaidi.ilion@gmail.com για
τις προγραμματισμέν ες θεματικές που θα
πραγματοποιηθούν  δωρεάν , τις παρακάτω ημερομην ίες:

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου  Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
Πέμπτη 10 Νοεμβρίου  Πέμπτη 24 Νοεμβρίου
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου  Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου
Η Σχ ολή Γον έων  του Ψυχ οπαιδαγωγικού Κέν τρου Παιδιού και Οικογέν ειας λειτο-

υργεί στο πλαίσιο του έργου «Πολλαπλή Στήριξη του Παιδιού και της Οικογέν ειας»,
σε συν εργασία με τον  Κοιν ων ικό Φορέα ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α απευθύν ον ται
στο Ψυχ οπαιδαγωγικό Κέν τρο Παιδιού και Οικογέν ειας του Δήμου, τηλ.
2177361020, εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες επικοιν ων ίας13:00
– 20:00.



Tρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-11 

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 

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 μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη
μονοκατοικία στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου πίσω
από το 6ο Δημοτικό σχο-
λείο απέναντι από την
ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική.
60m2. Υπνοδωμάτιο ,
Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπά-

νιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα και κλιματι-
στικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκαραμαγ-
κά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :
6944636483 https://goo.gl/maps/kkWQfjRaYpAocVF16 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΒΙΒΙΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ 

Η δημιουργία / εκμετάλλευση του νέου, οργανω-
μένου χώρου που θα φιλοξενήσει τους διαμεταφο-
ρείς θα προκύψει μέσω διαγωνισμού, όπως εικάζε-
ται, παραχώρησης ή ΣΔΙΤ, με τους διαμεταφορείς
να λαμβάνουν οικονομικά κίνητρα (σταθερό ενοίκιο
για αρκετά χρόνια, κ.α.).

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του
ΤΑΙΠΕΔ, έχοντας εξασφαλίσει 20 εκατ. ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης, πρόκειται να αναλάβει την
ωρίμανση του ακινήτου, με όρους δόμησης, χρήσης
γης, κ.α., ώστε το έργο να προκηρυχθεί, ίσως, στα
τέλη του 2023.

Οι μεταφορικές και διαμεταφορικές εταιρείες θα
πριμοδοτηθούν για τη μετεγκατάστασή τους στο
νέο χώρο, λαμβάνοντας έκταση 100.000 τ.μ. επί
συνόλου περίπου 300.000 τ.μ.

Τα υπόλοιπα κτίρια / αποθήκες θα μπορούν να
φιλοξενήσουν κι άλλες επιχειρήσεις, όπως εταιρείες
ταχυμεταφορών και σιδηροδρομικές εταιρείες,
καθώς ο νέος χώρος θα διαθέτει πρόσβαση, τόσο
στο οδικό, όσο και στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το έργο στη Φυλή αναμένεται να αποτελέσει και
σημαντικό έσοδο για τον δήμο Άνω Λιοσίων –
Φυλής, καθώς ο δήμος, εκτός από το ενοίκιο για την
παραχώρηση της έκτασης, θα λαμβάνει και ποσο-
στό επί των εσόδων.

Εκτός από τα ανωτέρω, είναι σημαντικό και το
κυκλοφοριακό / περιβαλλοντικό όφελος, αφού εκα-
τοντάδες μικρά και μεγάλα φορτηγά δεν θα
κινούνται εξ ολοκλήρου εντός της Αθήνας.

Μιλώντας πριν μερικούς μήνες για το έργο δημιο-
υργίας νέου Κέντρου Μεταφορών ο Δήμαρχος Χρή-
στος Παππούς τόνισε ότι, με τον τρόπο αυτό αξιο-
ποιείται ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του

Δήμου Φυλής, στο πλαίσιο του νέου στρατηγικού
σχεδιασμού που στοχεύει, αφ’ ενός να απεμπλέξει
το Δήμο Φυλής από τη διαχείριση των απορριμμά-
των κι αφετέρου να δημιουργήσει αποδοτικές εγκα-
ταστάσεις για την εθνική οικονομία και για το Δήμο
Φυλής. 

“Το νέο Κέντρο, εκτός των εσόδων που θα αποφ-
έρει στο Δήμο, θα δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας που θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα,
λόγω εγγύτητας, από την περιοχή μας. Με στοχε-
υμένες κινήσεις κάνουμε την ανάπτυξη πράξη”,
πρόσθεσε ο Δήμαρχος Φυλής.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Το νέο Κέντρο, εκτός των εσόδων που θα αποφέρει στο Δήμο θα
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής 
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Tην ήττα γνώρισε
ο Μανδραικός στην  πρεμιέρα

της στη Γ Εθνική

ΑΕ Πικερμίου - Γ.Σ Μαν δραικός 81-70
Διαιτητές: Κουλουμπαρίτσης, Γέρος
Δεκάλεπτα: 32-19, 49-41, 60-54, 81-

70.

ΑΕ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ (Ψυχ ογιόπουλος,
Κατσαμπεκης): Λιόν τας 1, Στραφιώτης
2, Κούσουλας 15(3), Δέλγας 8, Μελάς 1,
Παπαζήσης 5(1), Νάσσης 7, Ταφίλη 4,
Μπιγγος 6, Μερκούρης 2, Κουκουλάς
13(1), Μιλούσης 17(3.

Γ.Σ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ (Σπαν ός,
Γουργιωτοπουλος): Μορφος θ. 7(1),
Αλεξιτς 14(2), Καδηγιαν ν οπουλος 11(1),
Λογοδοτης 1, Αρκουμαν ης 19(3),
Μαυρομαν ωλακης 3, Μορφος Β. 9(1),

Πεταλας 6.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ..

Η διοίκηση του ΓΣΜ ευχ αριστεί τον
κόσμο που βρέθηκε δίπλα στους
αθλητές για ν α τους υποστηρίξει!

Συν εχ ίζουμε με προσήλωση την
προετοιμασία για την  επόμεν η
αγων ιστική την  Κυριακή 16/10 με τον

Ο Βύζας Μεγάρων 1-1 στο
Σχιστό με το Κερατσίνι

Μετά από έν α ισορροπημέν ο παιχ ν ίδι
με ευκαιρίες για γκολ και από τις δύο
ομάδες σε φιλικό προετοιμασίας που
διεξήχ ει στο γήπεδο Παν αγιώτης Σαλ-
πέας στο σχ ιστό ο ΑΠΟ Κερατσιν ίου
και ο Βύζας Μεγάρων  αν αδείχ θηκαν
ισόπαλοι 1-1.

Οι δύο προπον ητές Φώτης Θαν έλλας
και Δημήτρης Καλύκας χ ρησιμοποίησαν
όλους τους παίκτες που είχ αν  στην  διά-
θεσή τους και έβγαλαν  χ ρήσιμα συμπε-
ράσματα.

Προηγήθηκε η ομάδα του Βύζαν τα με
ωραίο πλασέ του Σαχ όλι μέσα από την
περιοχ ή στο 35′.

Στο 57′ τό Κερατσίν ι ισοφάρισε μετά
από σύγχ υση μέσα στην  περιοχ ή του
Βύζαν τα. ο Δουμουράς.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Χαλκίδης(Σκλιάς
70′)Μουσκάι(Φλέγκας 45′) Φυσαράκης
Κων σταν τιν ίδης(Λίγδας 60′)

Μίρκος(Τσίγκρης 80′)Κων σταν τίν ου
Σαχ όλι, Τουρέ(Ντούν ης 60′), Καραγιάν -
ν ης(Μαν ωλιάς 55′)

Μπ ου ν τ όπ ουλος(Κεν δρ ισ τ άκ ης
20′),Στρατιδάκης(Ζέρβας 55′)

…Επόμεν ο φιλικό για τον  Βύζαν τα
την  προσεχ ή Κυριακή στα Μέγαρα με
τον  Παν ελευσιν ιακό.

ΑΝ.ΤΣ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ

Μ
έσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε  η παρου-
σίαση της ανδρικής ομάδας του Γυμναστικού Συλλόγου Μεγάρων
για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Ο κόσμος που κατέκλυσε

την αίθουσα στο Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέντρο άκουσε για την μεγάλη
προσπάθεια που συντελείται την φετινή χρόνια με στόχο την άνοδο της ομά-
δας στην Β´Εσκανα και γνώρισε τον άνθρωπο-κλειδί για την ενίσχυσή της.
Κατα την διάρκεια της βραδιάς παρουσιάστηκε η καινούργια φανέλα ενώ ο
γνωστός καλλιτέχνης Πασχάλης τραγούδησε τον ύμνο της ομάδας. Εξέχου-
σες προσωπικότητες του αθλητικού, πολιτικού κ επαγγελματικού κόσμου
τίμησαν με την παρουσία τους και τα λόγια τους αυτή την εκδήλωση-γιορτή
του Συλλόγου δείχνοντας την αναγνώρισή τους στο έργο του Συλλόγου αλλά
και την στήριξή τους.

Πρωτάθλημα
Γ' ΕΣΚΑΝΑ
Παν ελευσι-

ν ιακός ΑΟΚ Β'-
ΑΟΚ Νέα

Σμύρν η 87-62

Στην πρεμιέρα
του Πρωταθλήμα-
τος της Γ'
Ε Σ Κ Α Ν Α
Α Ν Τ Ρ Ω Ν ,
π α ί ζ ο ν τ α ς
εκπληκτικά και
"πατώντας φρένο'
στο τέλος η
ομάδα Β΄του Πανελευσινιακού ΑΟΚ
νίκησαν με το ευρύ 87-62 την
ομάδα του ΑΟΚ Ν. Σμύρνης και
μπήκαν με το "δεξί"! ΄Μπράβο
Ομάδα! Συνεχίζουμε!!

Ι.ΦΙΛΙΠΠΠΟΥ: Το μέλλον του
Πανελευσινιακού είναι εδώ!!!

<<Οταν αποφασίσαμε το Καλο-
καίρι να κατεβάσουμε Β' Ομάδα
Νέων στις Αντρικές Κατηγορίες της
ΕΣΚΑΝΑ,( με βάση τη δυνατότητα
που μας έδινε η ΕΟΚ) είμασταν
σίγουροι, παρά το κόστος, ότι αυτή
η Ομάδα θα διαπρέψει!!

Μέχρι φέτος, πολλά παιδιά μας
μετά το Εφηβικό, έχαναν την προο-

πτική και την όρεξη τους, είτε από
τη δική τους ψυχολογία, είτε από
την προχειρότητα και  μη αξιο-
ποίηση τους από Ομάδες που τους
υποδέχονταν, είτε λόγω σπουδών
και δουλειάς!

Φέτος όμως η Προοπτική τους
είναι ανοικτή! Οι Νέοι μας προπο-
νούνται   και  είναι  κομμάτι  των
Αντρών μας και με τη προσθήκη
Εφήβων αποτελούν μια Ομάδα να
χαίρεσαι να την απολαμβάνεις!!

Στην πρεμιέρα του Πρωταθλήμα-
τος της Γ' ΕΣΚΑΝΑ ΑΝΤΡΩΝ,
παίζοντας εκπληκτικά και "πατώντας
φρένο' στο τέλος νίκησαν με το
ευρύ 87-62 την ομάδα του ΑΟΚ Ν.
Σμύρνης και μπήκαν με το "δεξί"!
΄Μπράβο Ομάδα! Συνεχίζουμε!!

Ι.ΦΙΛΙΠΠΠΟΥ: Το μέλλον του  
Πανελευσινιακού είναι εδώ!!! 



ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΥΡΥΑΛΗ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ  54-22

Δεκάλεπτα : 17-05, 32-12, 44-13, 54-22

Διαιτητές :Γεράνιος , Γεωργόπουλος
Β.

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ(Ρουμάνι , Λινάρδος
Α.):  Κουτσοδήμου 10, Σιδηρά, Ανα-
στούλη 4, Λιόλιου 3, Παπανικολάου 2,
Μποκούζη 9, Καψοκόλη  7(1), Παπα-
μαρκάκη 5, Τάσου  4, Τζινλή  10

ΕΥΡΥΑΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

(Αλεξοπούλου ): Τίκο , Τσαμπίρα Κ.
1, Σαλβαρά, Καλαντζή Γραικούση Ευρ-
ιπιώτη 11, Μενέτα, Τσαμπίρα Μ-Ε 3,
Μισορεβύθη  1, Θεοφανίδη 4, Μου-
στάκα, Κάτρη  2.

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΝ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ  44-31

Διαιτητές: Δελαγραμμάτικας , Μαυρο-
ειδής

Δεκάλεπτα : 13-06, 20-14, 34-25, 44-31

ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ. (Φουντουλάκης): Ρήγα
2, Παπαδοπούλου 15(4), Χατζημιχάλη
4, Ραφελέτου Β. 4, Λάσκαρη 11,
Τσακίρογλου , Γεωργιάδου 2, Γιαννο-
πούλου 4

ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ( Τηγάνης
Κονιωτάκη) Κοματά , Πνευματικάκη 1,
Σερτ , Χρονοπούλου Κ. 3, Κουρμπέτη
6 , Χρονοπούλου Α. 10 , Λανούση 7(1)
, Ιωακείμ , Δομπρογιάννη 4, Μουρτ-
ζούκου , Ροδίτη, Τσαγγαράκη.

(...Στην φωτό η γυναικεία ομάδα του ΓΑΣ Μάν-
δρας.)

Tρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-13  

Ήττα στην πρεμιέρα 
οι γυναίκες του 
Πανελευσινιακού ΑΟΚ

Ήττα για τις Γυναίκες του Πανελευσινια-
κού ΑΟΚ στο κλειστό <<Τάκης Βογιατ-
ζής>>  στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος
του 2ου ομίλου της Α΄ΕΣΚΑΝΑ μετά από
ένα κακό παιχνίδι απέναντι στην ομάδα
του ΑΟΝΑ με σκορ 50-60.

Στη διάρκεια του αγώνα αποχώρησαν
τρεις παίκτριες του ΑΟΚΠ λόγω τραυματι-
σμού.

Πανελευσινιακός ΑΟΚ - ΑΟΝΑ 50-60
Διαιτητές: Αυγερινός - Πέππας Αγγ.
Δεκάλεπτα: 8-17, 18-30, 29-45, 50-60

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Κάργιαννης):
Μεγαλούδη 7(1), Γρύλλια 8, Χαραλαμπο-
πούλου, Τσιούνη 8(1), Πολυζώτη 2, Κοντού
2, Ιακώβου 9, Τσίρμπα 6, Ζήκα 8, Γκιέτα.

ΑΟΝ ΑΡΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ελευθερίου):
Δόνα 6, Βαζαίου 10, Navarro, Δάρμη,
Λαγού 17(2), Χατζόγλου 9, Παπακωνσταν-
τίνου 6(1), Παναγιώτου 6, Νάση 2, Σαβ-
βίδου, Παπαγιαννοπούλου 4.

ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:  Νίκη για ΓΑΣ
Μάνδρας -Ήττα της Εν. Ν.Περάμου
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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 Ελευσίν ας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ
09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..Γν ώστης
υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.Για βιογραφικά στο
e-mail grosyn@outlook.com

Κυρία, στην περιοχή της Ελευ-
σίνας, άνεργη, αναζητά απογευμα-
τινή εργασία σε γραφείο, ιατρείο,

διαγνωστικό κέντρο, 
υποδοχή- γραμματειακή

υποστήριξη, σε κατάστημα 
λιανικής, φροντιστήριο.
Απόφοιτη Αμερικανικού

Κολλεγίου, Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ:  693 724 3938

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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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

Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο ή με οικία
εντός σχεδίου.
Επικοινωνία: 6988342861

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε περ-
ιφραγμένο χώρο 1 στρεμ-
μάτων 
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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