
Σε βάρος του ημεδαπού ασκήθηκε ποινική
δίωξη για Γενετήσια πράξη με ανήλικο

συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη έναντι
αμοιβής κατ’ εξακολούθηση και Εμπορία

ανθρώπων.
Aπό τον Ασπρόπυργο o δεύτερος κατηγορούμενος
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Ο Απόλλωνας Ποντίων 4-1 τον
Σαρωνικό Αίγινας

Ο Πανελευσινιακός ΑΟ
ανακοίνωσε τον Στέλιο Κλαδά

OPEN LEAGUE WEST ATTICΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΑΣΚΟΣ 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15/16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΝΤΟΥ... ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ
ΣΠΙΤΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Δικαίωμα να ανοίγουν πόρτες και να τα
κάνουν ‘’φύλλο και φτερό’’ για να

κατασχέσουν χρήματα και αντικείμενα

Διαψεύδει ο Γ. Αμυράς
τα περί εγκατάστασης

ανεμογεννητριών
στις καμένες περιοχές των

Γερανείων Ορέων

σσεελλ..  1133

Κολωνός-Βιασμός: 
Μια ανάσα… από τη σύλληψη 5
ακόμα «πελατών» του 53χρονου

σσεελλ..  33

Ασπρόπυργος:
Έκλεψαν φορτηγό, 
τους «πρόδωσε» το

GPS και το παράτησαν
στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ

Χειροπέδες σε μια γυναίκα που ήταν στο
σημείο, αναζητούνται οι δράστες

σσεελλ..  22 σσεελλ..  33--44

Πράσινο Ταμείο: 169 δήμοι 
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα

απαλλοτριώσεων, 
με προϋπολογισμό 7,4 εκ. ευρώ

σσεελλ..  33σσεελλ..  44

ΣΣεελλ..  66

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία 
η αλόγιστη χρήση καυσόξυλων 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, κρούει τον

κώδωνα του κινδύνου σσεελλ..  55

Ο Δήμος Ασπροπύργου στο 18ο
Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ 

Διαρκής επαγρύπνηση για τη
διαχείριση κρίσεων και την

πρόληψη της υγείας ΣΣεελλ..  22

Στη 
δημοσιότητα
τα στοιχεία

των δύο 
συλληφθέν-
των για τον
βιασμό της
12χρονης
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

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

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

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

ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός: Αραιή συννεφιά 

Η θερμοκρασία από 18  έως 26 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αν δρομάχη, Μάχη, Μαχούλα, Αν δρόμαχος,
ΜάχοςΣυμεών , Συμεών ης, Σύμος, Συμεων ή,

Συμεων ία, Συμεών α, Βαλάν της

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,

2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54, 2105549968

MANΔΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ

Στεφανίδης Στέφανος Ν

.Δημοκρατίας 274, 2102310318

Με την Πολιτική Διακήρυξη ότι «η αυτοδιοίκηση
είναι κοντά στον άνθρωπο για ενιαία υγεία και ένα
καλύτερο πλανήτη» και με τη συμμετοχή πλήθους
επιστημόνων, υπουργών, δημάρχων και στελεχών
της αυτοδιοίκησης και του Ιατρικού κόσμου, ολοκ-
λήρωσε με επιτυχία τις εργασίες του το 18ο Συνέδρ-
ιο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών
Πόλεων του Π.Ο.Υ. (ΕΔΔΥΠΠΥ), που πραγματοποι-
ήθηκε από την Πέμπτη 6/10 έως το Σάββατο
8/10/2022,  στη Βούλα, υπό την αιγίδα της Περιφ-
έρειας Αττικής και με την υποστήριξη του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

Κεντρικός άξονας των διαπιστώσεων που προέκ-
υψαν κατά την διάρκεια των τριήμερων εργασιών
18ου Συνέδριου ΕΔΔΥΠΠΥ, ήταν η αναγκαιότητα
ενίσχυσης του ρόλου των Περιφερειών και των
Δήμων σε ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη
της υγείας, αλλά και της ασφάλειας των πολιτών.
Επίσης διακεκριμένοι επιστήμονες και ιατροί
μίλησαν για τη σύνδεση της υγείας και της ευεξίας
με τον Τουρισμό και τη βασική θέση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, κάνοντας αναφορά στο μέλλον της
υγείας και πως η χώρα μπορεί να αποτελέσει κόμβο
ιατρικών εξελίξεων. 

Χειροπέδες σε μια
γυναίκα που ήταν στο
σημείο, αναζητούνται 

οι δράστες

Άγνωστοι έκλεψαν φορτηγό
μεταφορικής εταιρίας που ήταν
γεμάτο με οικοσκευή και έπιπλα
το βράδυ της Δευτέρας 10/10
στον Ασπρόπυργο.
Για κακή τους τύχη στο όχημα

υπήρχε GPS το οποίο έδινε
στίγμα ωστόσο οι «ψιλιασμένοι»
κλέφτες το εντόπισαν και το παράτησαν επί της
λεωφόρου ΝΑΤΟ στη Ν. Ζωή.
Οι άμεσες ενέργειες των αστυνομικών της ΔΙΑΣ

πρόλαβαν τα χειρότερα
Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ Ασπροπύργου

κατευθύνθηκαν προς τη Νέα Ζωή όπου κατάφεραν

να εντοπίσουν το φορτηγό λίγο πριν οι δράστες,
σύμφωνα με πληροφορίες ρομά, αφαιρέσουν ό,τι
υπήρχε στην καρότσα και το κάνουν ανταλλακτικά.
Πέρασαν χειροπέδες σε μία γυναίκα η οποία ήταν

στο σημείο και αναζητούν ώστε να συλλάβουν
τους δράστες της κλοπής.

συνεχίζεται στη σελ. 11

Ο Δήμος Ασπροπύργου στο 18ο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ 

Διαρκής επαγρύπνηση για τη διαχείριση
κρίσεων και την πρόληψη της υγείας 

Ασπρόπυργος: Έκλεψαν φορτηγό, 
τους «πρόδωσε» το GPS και 
το παράτησαν στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ
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Διαψεύδει ο Γ. Αμυράς 
τα περί εγκατάστασης ανεμογεννητριών 
στις καμένες περιοχές των Γερανείων Ορέων

«Στις καμένες περιοχές των Γερανείων Ορέων,
δεν θα εγκατασταθεί ούτε θα χωροθετηθεί καμία
ανεμογεννήτρια», δήλωσε ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς,
απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του
βουλευτή του ΜέΡΑ25, Κρίτωνα Αρσένη. «Το ότι
μία εταιρεία παίρνει βεβαίωση παραγωγού από τη
ΡΑΕ, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα
στήσει ανεμογεννήτριες», είπε ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Προηγουμένως, ο βουλευτής του ΜέΡΑ25
Κρίτων Αρσένης είπε ότι ενώ, μετά την
καταστροφική πυρκαγιά στα Γεράνεια, η
κυβέρνηση δεσμεύτηκε πως «ούτε μισή
ανεμογεννήτρια δεν πρόκειται να χωροθετηθεί,
πόσω μάλλον να κατασκευαστεί», δόθηκε άδεια
εγκατάστασης ανεμογεννήτριας στα καμένα.

Η περιοχή που κάηκε, κηρύχθηκε

αναδασωτέα

«Η περιοχή που κάηκε, κηρύχθηκε
αναδασωτέα», υπενθύμισε ο υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς και
πρόσθεσε ότι «δεν έχει εκδοθεί καμία άδεια
εγκατάστασης».

«Δεν υπάρχει άδεια εγκατάστασης. Έχουν
εκδοθεί από τη ΡΑΕ βεβαιώσεις παραγωγού. Η
βεβαίωση παραγωγού δεν έχει καμία σχέση με την
άδεια εγκατάστασης. Βεβαιώνει η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας τον επενδυτή ότι ναι, υπάρχει δίκτυο εκεί
και χωρητικότητα. Αυτό είναι», είπε ο κ. Αμυράς.
Επισήμανε παράλληλα ότι «η κρίση της ΡΑΕ,
σχετικά με τη χωροθέτηση ή μη του έργου, σε
καμία περίπτωση δεν δεσμεύει την περιβαλλοντική
αρχή η οποία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση».

Σ
τη δημοσιότητα δόθηκαν  από την  ΕΛ.ΑΣ. τα
στοιχ εία ταυτότητας του 53χ ρον ου παιδοβια-
στή Ηλία Μίχ ου και του 43χ ρον ου άν δρα ο

οποίος συν ελήφθη για τον  βιασμό του κοριτσιού.
Δείτε τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η

ΕΛ.ΑΣ

Η αν ακοίν ωση της ΕΛ.ΑΣ για τον  Γιάν ν η Σοφιαν ίδη
Δίν ον ται στη δημοσιότητα, κατόπιν  σχ ετικής Διά-

ταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Αθην ών , τα
στοιχ εία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η
ασκηθείσα ποιν ική δίωξη σε βάρος ημεδαπού, ο
οποίος συν ελήφθη την  7-10-2022 από αστυν ομικούς
της Υποδιεύθυν σης Προστασίας Αν ηλίκων  της
Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής (σχ ετικό το από 8-10-
2022 Δελτίο Τύπου).

Σε βάρος του ημεδαπού ασκήθηκε ποιν ική δίωξη για
Γεν ετήσια πράξη με αν ήλικο συμπληρώσαν τα και μη

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δύο συλληφθέντων για τον βιασμό της 12χρονης
Σε βάρος του ημεδαπού ασκήθηκε ποινική δίωξη για Γενετήσια πράξη

με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη έναντι αμοιβής κατ’
εξακολούθηση και Εμπορία ανθρώπων.

Aπό τον Ασπρόπυργο o δεύτερος κατηγορούμενος

συνεχίζεται στη σελ. 4

Κολωνός-Βιασμός: 
Μια ανάσα… από τη σύλληψη 5
ακόμα «πελατών» του 53χρονου
Μουδιασμένο παρακολουθεί τα πανελλήνιο τις
εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού της 12χρονης
από τα Σεπόλια, με τις εξελίξεις στην υπόθεση να
είναι ραγδαίες.

Ραγδαίες είναι οι
εξελίξεις στην
υπόθεση του 12χρο-
νου παιδιού στα
Σεπόλια, το οποίο ο
53χρονος κατηγορ-
είται ότι βίαζε και
εξέδιδε έναντι αμοι-
βής. Τα στοιχεία
που βλέπουν το
φως της δημοσιότ-

ητας καθημερινά για την δράση του 53χρονου συγκλονίζουν.
Μάλιστα η διευθύντρια του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοα-
σφάλειας Κέλλυ Ιωάννου, μιλώντας στο Mega άφησε υπό-
νοιες ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα «βαρύ» κύκλωμα
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και ότι «θα σοκαρι-
στούμε από το ποιοι εμπλέκονται στην υπόθεση».

Την ίδια στιγμή οι αρχές κάνουν φύλλο και φτερό το κινητό
του δράστη προκειμένου να εντοπίσουν περισσότερα
στοιχεία.

Σημειώνεται ότι ο 53χρονος είχε δημιουργήσει ψεύτικα
προφίλ όπου ανέβαζε βίντεο και φωτογραφίες για να «ψαρ-
εύει» πελάτες και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, μαζί του
φέρεται να έχουν επικοινωνήσει περισσότερα από 200
άτομα. Αστυνομικές πηγές  αναφέρουν  ότι «υπήρχε ένας
αρρωστημένος κύκλος παιδόφιλων γύρω από τον 53χρονο»,
ενώ στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών θα σαρωθ-
ούν όλες οι κλήσεις, όλα τα μηνύματα αλλά και όλες οι επα-
φές του μέσω του ψεύτικου προφίλ που είχε δημιουργήσει
για να αλιεύει «πελάτες».

Θέμα χρόνου η σύλληψη πέντε παιδερα-
στών

Σύμφωνα με το MEGA, η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ έχει περάσει
σε επόμενη φάση, με τις αρχές να βρίσκονται μια ανάσα
από τη σύλληψη πέντε ατόμων που είχαν βιάσει το 12χρονο
παιδί. Μάλιστα η δικηγόρος της οικογένειες της 12χρονης,
Ασπασίας Ταραχοπούλου, μιλώντας στο ANT1, προανήγ-
γειλε ότι θα δοθούν στην δημοσιότητα τα ονόματα των
πελατών του 53χρονου από τα Σεπόλια που πλήρωναν
αδρά για να ασελγήσουν στην 12χρονη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Δ / Ν Σ Η
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αρ. Πρωτ. :59449
Ημ/ν ια: 06/10/2022

Χαϊδάρι,5/10/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου προκ-
ηρύσσει μειοδοτική δημοπρ-

ασία, σύμφ ων α με τις διατάξεις
του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α
77’/30-3-1981) και του Ν.
3463/2006 (ΦΕΚ Α 114’/8-6-
2006) για τη μίσθωση κτιρίου
κατάλληλου για τη «Στέγη Πολιτι-
σμού» στην  περιοχή Κουν έλια
του Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφ ω-
ν α με τους όρους που εγκρίθη-
καν  με την  υπ  ́αριθμ. 174/2022
απόφ αση Οικον ομικής Επιτρο-
πής (ΑΔΑ:  Ω2ΩΛΩΗ3-ΘΥΘ)
και την  υπ΄αριθμ. 59038/2022
Διακήρυξη του Δημάρχου και
καλεί του εν διαφ ερόμεν ους ν α
εκδηλώσουν  γραπτώς εν διαφ -
έρον  μέσα σε είκοσι (20) ημέρες
από τη δημοσίευση της παρ-
ούσας (αρχομέν ης από τις
6/10/2022 έως και 25/10/2022 . 

Η σύμβαση θα είν αι διάρκειας
τριών  (3) ετών  αρχόμεν ης της
ημερομην ίας υπογραφ ής της,

με δυν ατότητα παράτασης μίας
(1) επιπλέον  τριετίας, κατόπιν
απόφ ασης του Δημοτικού
Συμβουλίου, σε περίπτωση που
κριθεί αν αγκαίο από το Δήμο.
Αν αθέτουσα αρχή: Δήμος Χαϊ-
δαρίου, Ταχ. Δ/ν ση: Στρ. Καραϊ-
σκάκη 138 & Επαύλεως 2. Τ.Κ.
12461. 

Πληροφ ορίες για τη δημοπρ-
ασία παρέχον ται από το  Τμήμα
Διοικητικής μέριμν ας, υγιειν ής
& ασφ άλειας εργαζομέν ων . 

Τηλέφ ων ο 213 2047272 &
213 2047275 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

4488

Η 28η Οκτωβρίου δεν φέρνει
νωρίτερα επίδομα ενοικίου και
ΚΕΑ από τον ΟΠΕΚΑ

Τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου το πρωί θα
πιστωθούν τα ποσά των επιδομάτων του
ΟΠΕΚΑ Οκτωβρίου, τελικά δεν θα πληρωθούν
νωρίτερα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με πηγές του ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα
θα πιστωθούν τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου και όχι
νωρίτερα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.
Ειδικότερα θα καταβληθούν:
Επίδομα Ενοικίου: Δικαιούχοι 273.264
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι
224.486
Αναπηρικά επιδόματα: Δικαιούχοι 173.532 –
Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 793
Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.045
Σύνταξη ανασφ. Υπερηλίκων ν. 1296/1982:
Δικαιούχοι 17.291
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλ. Υπερηλίκων: Δικαι-
ούχοι 17.752

Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: Δικαιούχοι 132
Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 11.412.
Παράλληλα ο ΟΠΕΚΑ έχει ανοίξει και λειτουρ-
γεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα
Παιδιού – προκειμένου οι δικαιούχοι που δεν
έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το έτος 2022
να υποβάλουν και να ξεκινήσει η διαδικασία
της καταβολής της 5ης δόσης.
Οι δικαιούχοι του Επιδόματος μπορούν να υπο-
βάλλουν την αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ
idika.gr ή μέσω του διαδικτυακού τόπου
www.opeka.gr με την χρήση των προσωπικών
κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο
TAXISnet.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της
αίτησης Α21 επιτρέπει μέσω εκτεταμένων
ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες
βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρε-
σιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότ-
ητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφορ-
ιών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

τα 12 έτη έν αν τι αμοιβής κατ’ εξακολούθηση και Εμπο-
ρία αν θρώπων .

Πρόκειται για τον :

1. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ Ιωάννη του Ευάγγελου και της
Ζηνοβίας, γεννηθέντα την 2-1-1980 στη Νίκαια
Αττικής.

Αν αλυτικά η αν ακοίν ωση της ΕΛ.ΑΣ για τον  Ηλία
Μίχ ο

Δίν ον ται στη δημοσιότητα, κατόπιν  σχ ετικής Διά-
ταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών  Αθην ών , τα
στοιχ εία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η
ασκηθείσα ποιν ική δίωξη σε βάρος ημεδαπού, ο
οποίος συν ελήφθη την  7-10-2022 από αστυν ομικούς
της Υποδιεύθυν σης Προστασίας Αν ηλίκων  της
Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής (σχ ετικό το από 8-10-
2022 Δελτίο Τύπου).

Πρόκειται για τον :

1. ΜΙΧΟ Ηλία του Παναγιώτη και της Γιασεμής,
γεννηθέντα την 30-12-1969 στο Αγρίνιο

Aπό τον  Ασπρόπυργο o δεύτερος κατηγορούμεν ος
Ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις παίρν ουν  με το πέρ-

ασμα των  ωρών  οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα βια-
σμών , εκβιασμών  και εκπόρν ευσης που φέρεται ν α
έστησε ο 53χ ρον ος στα Σεπόλια γύρω από την
12χ ρον η.

Η παραπάν ω δημοσιοποίηση των  στοιχ είων  των
κατηγορουμέν ων , σύμφων α με τη σχ ετική Εισαγγελική
Διάταξη, αποσκοπεί στην  άμεση αν άγκη προστασίας
του κοιν ων ικού συν όλου από την  εγκληματική δράση
του κατηγορουμέν ου, στην  πληρέστερη διερεύν ηση
τέλεσης και άλλων  ομοειδούς βαρύτητας αξιόποιν ων
πράξεων  σε βάρος απροσδιορίστου εισέτι αριθμού
αν ηλίκων  παθόν των  και στην  ευχ ερέστερη ικαν ο-
ποίηση της ποιν ικής αξίωσης της Πολιτείας για τον

κολασμό των  εγκλημάτων  που τέλεσε, προκειμέν ου
ν α αποτραπεί η διάπραξη άλλων  εγκληματικών  εν ερ-
γειών  από τον  αν ωτέρω, καθώς και στη διερεύν ηση
της συμμετοχ ής αυτού και σε άλλες αξιόποιν ες πρά-
ξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούν ται οι πολίτες ν α επι-

κοιν ων ούν  με τους τηλεφων ικούς αριθμούς 210-
6476370 της Υποδιεύθυν σης Προστασίας Αν ηλίκων
και 210-6411111 της Διεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής,
για την  παροχ ή οποιασδήποτε σχ ετικής πληροφο-
ρίας. Σημειών εται ότι διασφαλίζεται η αν ων υμία και το
απόρρητο της επικοιν ων ίας.
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Ο
πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρ-
κινικής Εταιρείας, Ευάγγελος
Φιλόπουλος, κρούει τον κώδωνα

του κινδύνου λόγω της χρήσης καυσόξ-
υλων στα σπίτια κατά τη χειμερινή περίοδο.

Κι αυτό γιατί τα μικροσωματίδια που εκλύονται από τα
τζάκια ενοχοποιούνται κάθε χρόνο για 450.000 πρόωρ-
ους θανάτους στην Ευρώπη και τουλάχιστον 15.000
στην Ελλάδα. «Η κατάσταση χειροτερεύει επικίνδυνα.
Εμείς ως Αντικαρκινική Εταιρεία οφείλουμε να προειδο-
ποιήσουμε τους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί»,
αναφέρει ο κ. Φιλόπουλος στο pelop.gr και προσθέτει:

«Γνωρίζουμε ότι όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας
στρέφονται στα καυσόξυλα ως επιλογή θέρμανσης για
τον χειμώνα και ότι η επιλογή αυτή είναι αναγκαστική
για αρκετό κόσμο εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, όμως
δεν παύει να είναι και μια επιλογή επικίνδυνη για την
υγεία. Βεβαίως και είναι ανθρώπινο δικαίωμα το να μην
πεινάς, το να μην διψάς και το να μην κρυώνεις, αλλά
από την άλλη πλευρά είναι και υποχρέωση όλων μας
και το να μην πεθαίνει ο κόσμος. Οφείλουμε, λοιπόν,
ως εκπρόσωποι ενός Οργανισμού με την ιστορία, την
ακεραιότητα και την ανεξαρτησία που διαθέτει, να
τονίσουμε το επικίνδυνο της καύσης των ξύλων».

Τι περιέχει ο καπνός από τα ξύλα

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο κ. Φιλόπουλος
βρέθηκε τη Δευτέρα (10/10) στην Πάτρα στο πλαίσιο της
παράδοσης της δωρεάς δυο σύγχρονων καθισμάτων, με
4 μοτέρ, για χημειοθεραπεία και μετάγγιση αίματος ασθ-
ενών για την εξυπηρέτηση των ογκολογικών ασθενών
στο ΠΓΝΠ, που δωρεά έχει γίνει στην Ελληνική Αντι-
καρκινική Εταιρεία από το ίδρυμα «Ντέπυ Βασιλειάδη»
και το «παρών» στην παράδοση έδωσαν και τα μέλη του
τοπικού παραρτήματος της ΕΑΕ.

«Κάθε χρόνο στην Ευρώπη χάνονται 450.000
άνθρωποι από την καύση ορυκτών καυσίμων σε
σόμπες, τζάκια, κλπ. Ο καπνός από τα ξύλα περιέχει
χημικές ουσίες που βλάπτουν τα πνευμόνια και την
καρδιά και προκαλούν καρκίνους. 

Όλα αυτά τα στοιχεία προέρχονται από τις μελέτες και
τις διαπιστώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Τα σωματίδια από την καύση των ξύλων έχουν την

ικανότητα να περνούν τον πνεύμονα και μέσω της
κυκλοφορίας του αίματος μπορούν να εισέρχονται παν-
τού».

Πού υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα τζάκια

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
έχει τονίσει επανειλημμένα τα προβλήματα που προκα-
λεί όχι μόνον στην υγεία, αλλά και στο περιβάλλον, η
καύση του ξύλου. Στο παρελθόν, μάλιστα, είχε διατ-
υπώσει την άποψη 

ότι καλό θα ήταν οι πολίτες να καταργήσουν εντελώς
τα τζάκια στα σπίτια τους και κυρίως στα μεγάλα αστικά
κέντρα. Σύμφωνα με τον κ. Φιλόπουλο, η Ελληνική
Αντικαρκινική Εταιρεία ετοιμάζεται να εκδώσει τις επό-
μενες μέρες σχετική ανακοίνωση, στην οποία θα επι-
σημαίνει αναλυτικά τους κινδύνους για την υγεία από
την καύση ξύλων στα σπίτια.

«Εκείνο που μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα, αλλά
δεν θα σταματήσουμε την εκστρατεία μας, είναι ότι
όντως ο κόσμος έχει προβλήματα θέρμανσης, αλλά κι
εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε στην άκρη το καθή-
κον μας να προειδοποιούμε για τις συνέπειες που
υπάρχουν στην υγεία», παρατήρησε ο κ. Φιλόπουλος
και πρόσθεσε:

«Δεν είμαστε Πολιτεία για να λύνουμε τα θέματα, ούτε
είμαστε η πλειοψηφία του πληθυσμού για να αποφ-
ασίσουμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Το πρόβλημα
εστιάζεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην
Αθήνα, στα Γιάννενα, στη Λάρισα, σε πόλεις της βόρει-
ας Ελλάδας, αλλά και στην Πάτρα, η οποία έχει και
εισαγόμενη ατμοσφαιρική μόλυνση, καθώς τα λιμάνια
είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα από τα φουγάρα των
πλοίων, που οι εκπομπές τους είναι ιδιαίτερα ρυπογό-
νες και καρκινογόνες, και κανείς δεν μιλάει γι΄ αυτό».

Ε. Λέκκας: Πιθανός ένας
μεγαλύτερος σεισμός στον

Κορινθιακό

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στους σεισμολόγους
σχετικά με τη σεισμική ακολουθία μετά τον
ισχυρό σεισμό των 5,1 βαθμών της κλίμακας

Ρίχτερ στον Κορινθιακό.

Προβληματισμένος εμφανίστηκε και ο Ευθύμης Λέκκας
στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και εστίασε στο γεγονός
ότι δεν έχουν γίνει ακόμα «αξιόλογοι» μετασεισμοί, αφή-
νωντας παράλληλα ανοιχτό το γεγονός για έναν
μεγαλύτερο σεισμό.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Δυναμικής Τεκ-
τονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης
Φυσικών Καταστροφών, ανέφερε συγκεκιμέν, ότι είναι
«ανοιχτές οι πιθανότητες» να ακολουθήσει ένας
μεγαλύτερος σεισμός ή του ίδιου μεγέθους με αυτόν της
Κυριακής.

Την εκτίμησή του στηρίζει στην παράξενη σεισμική
ακολουθία καθώς μετά τον σεισμό των 5,1R που έγινε
στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής «δεν έχουμε μέχρι
τώρα επαρκή σεισμική ή μετασεισμική ακολουθία. Έχο-
υμε μόνο μερικούς σεισμούς της τάξεως του 1,5 – 2 R
και θα περιμέναμε κάτι περισσότερο, δηλαδή, τουλάχι-
στον έναν σεισμό πάνω από 4 R και πολλούς εκεί γύρω
στα 3 με 4 R».

Σε ερώτηση σχετικά με το τράβηγμα της θάλασσας σε
Ξυλόκαστρο και Λουτράκι, ο Ευθύνης Λέκκας εξήγησε
ότι μπορεί να έχει σχέση με το σεισμό αλλά «τη σχέση
αυτή θα την καταλάβουμε μόλις ολοκληρωθεί το φαινό-
μενο. Υπάρχουν περίπου 33 πρόδρομα φαινόμενα τα
οποία μπορούν να αναπτυχθούν. Αλλά, δυστυχώς, τα
φαινόμενα αυτά τα καταλαβαίνουμε ότι είναι προσεισμι-
κά φαινόμενα , μετά το σεισμό, όχι πριν τον σεισμό».

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό

«Ο δυνατός σεισμός που έγινε στο κεντρικό τμήμα του
Κορινθιακού κόλπου νωρίς το ξημέρωμα της περασμέν-
ης Κυριακής επανέφερε στο προσκήνιο τον προβληματι-
σμό για τη σεισμικότητα αυτής της περιοχής και για το
ενδεχόμενο ισχυρού σεισμού», γράφει ο Γεράσιμος
Παπαδόπουλος στο iEidiseis.

Και συνεχίζει:
Η επίσκεψη του προχθεσινού σεισμού με μέγεθος 5,1

προκαλεί προβληματισμό όχι μόνο γιατί έγινε σε σεισμι-
κή ζώνη με πολύ υψηλή σεισμικότητα. Έντονο προβ-
ληματισμό δημιουργεί και το γεγονός ότι η μετασεισμική
ακολουθία είναι ισχνή. Συγκεκριμένα, έχουν γίνει σχετι-
κά λίγοι μετασεισμοί. 

Από την άλλη μεριά τα μεγέθη των μετασεισμών που
έγιναν είναι ιδιαιτέρως μικρά. Ο μεγαλύτερος εξ’ αυτών
είχε μέγεθος μόνο 2,0 στην κλίμακα Richter, ενώ οι υπό-
λοιποι είναι ακόμη μικρότεροι με μεγέθη γύρω στο 1,0
και το 1,3. Από την παγκόσμια αλλά και την ελληνική
στατιστική των μετασεισμών αναμένουμε τουλάχιστον
ένα μετασεισμό με μέγεθος περίπου 3,0 ή μεγαλύτερο,
π.χ. 4,0 ή και 4,5. Η έλλειψη τέτοιων μεγεθών δυσκο-
λεύει τη σεισμολογική κοινότητα στο να χαρακτηρίσει το
σεισμό μεγέθους 5,1 ως τον κύριο σεισμό αυτής της
ακολουθίας.

ΥΠΕΣ: Μέχρι την Κυριακή 16/10 οι
δηλώσεις συμμετοχής για επιτηρητές στις

εξετάσεις περί ιθαγένειας
Μέχρι την  Κυριακή 16/10/2022

και ώρα 23:59 μπορούν  ν α
εκδηλώσουν  το εν διαφέρον  τους
όσο δημόσιοι, δημοτικοί και περ-
ιφερειακοί  υπάλληλοι επιθυμούν

ν α συμμετέχουν  ως επιτηρητές
στις εξετάσεις απόκτησης 

Πιστοποιητικού Επάρκειας
Γν ώσεων  για Πολιτογράφηση

(ΠΕΓΠ).
Την  πρόσκληση απευθύν ει με

εγκύκλιό του το υπουργείο 
Εσωτερικών .

Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία 
η αλόγιστη χρήση καυσόξυλων 
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Πράσινο Ταμείο: 169 δήμοι
εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 

απαλλοτριώσεων,
με προϋπολογισμό

7,4 εκ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η Πρόσκληση της Δράσης
“Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφά-
λιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών

Χώρων (ΕΣΕΚΚ)”, του Πράσινου Ταμείου,  η
οποία απευθύνθηκε από τον Ιούλιο 2021 ως τον
Σεπτέμβριο 2022 στους δήμους της χώρας.

Πρόταση στην πρόσκληση υπέβαλαν 231, ενώ
επιτυχώς έχουν ως σήμερα αξιολογηθεί και
ενταχθεί 169, με προϋπολογισμό 7,4 εκ. ευρώ.

Ήδη 29 δήμοι έχουν συμβασιοποιήσει τα σχέδιά
τους, με προϋπολογισμό 1 εκ. ευρώ περίπου, ενώ,
σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο,  η διαδικασία
αξιολόγησης των υπολοίπων σχεδίων προχωρά
με γρήγορους ρυθμούς.

Με τον καθιερωµένο αγιασµό επισφ-
ράγησαν, την Τρίτη 4 Οκτωβρίου
2022,  την έναρξη της φετινής χρο-

νιάς οι Παιδικοί Σταθµοί του Ζεφυρίου. Μιας
χρονιάς που ανοίγει µε καλούς οιωνούς, καθώς
το ∆Σ, µε επικεφαλής τον Πρόεδρο Γιώργο
Κούρκουλο, έχει κάνει καλή προετοιµασία και
κατόρθωσε να ικανοποιήσει όλα τα αιτήµατα
των οικογενειών του Ζεφυρίου. Κάτι που

συνηθίζει όλα τα χρόνια που ασκεί διοίκηση
τους Παιδικούς Σταθµούς του Ζεφυρίου.

“Προσπαθούµε να κάνουµε αυτό που πρέπει
για τους συνδηµότες µας, εφαρµόζοντας τις
κατευθύνσεις του ∆ηµάρχου Χρήστου Παππού.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και τους εργαζοµένους για τη βοήθ-
ειά τους”, δήλωσε ο Γιώργος Κούρκουλος.

Στα σχολεία των Μεγάρ-
ων µπαίνει η ανταποδο-
τική ανακύκλωση, µέσω

προγράµµατος συνεργασίας του
∆ήµου Μεγαρέων και της Περ-
ιφέρειας Αττικής. Η ανταποδο-
τική ανακύκλωση είχε ξεκινή-
σει πιλοτικά τον Σεπτέµβριο
του 2021, µε την άφιξη σε
Μέγαρα και Νέα Πέραµο του
οχήµατος «The Green City» και
ακολούθησαν µία σειρά από
δράσεις, τόσο µε αυτό το ειδικό
όχηµα, όσο και µε το εκπαιδευ-
τικό λεωφορείο της ανακύκλω-
σης.

Τώρα, το πρόγραµµα
προχωρά ένα βήµα παραπέρα
και εισάγεται πλέον στα σχο-
λεία, µε στόχο τόσο την περι-
βαλλοντική εκπαίδευση των
µαθητών και την ενηµέρωσή
τους γύρω από τα άµεσα οφέλη
της ανακύκλωσης, όσο και την
εξοικείωσή τους µαζί της, αφού

το ζητούµενο είναι η
ανακύκλωση να γίνει για όλους
µια συνήθεια κι ένας τρόπος
ζωής, κάτι που σήµερα δείχνει
πιο αναγκαίο από ποτέ.

Μάλιστα, την περασµένη
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, έγινε
η πρώτη παρουσίαση στο 1ο
∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάρων,
παρουσία του δηµάρχου Γρη-
γόρη Σταµούλη, ο οποίος τόνισε
µεταξύ άλλων: «Το πρόγραµµα
ανταποδοτικής ανακύκλωσης
µπαίνει στα σχολεία σε συνερ-

γασία ∆ήµου και Περιφέρειας.
Οι µικροί µαθητές ενηµε-
ρώνονται για τα οφέλη της
ανακύκλωσης. Θα καταρτίσο-
υµε πρόγραµµα, ώστε να ενηµε-
ρωθούν οι µαθητές και οι µαθ-
ήτριες όλων των σχολείων του
∆ήµου µας». 

Και κατέληξε: «Από την υλο-
ποίηση του προγράµµατος
αυτού θα προκύψουν οφέλη
ανυπολόγιστης αξίας, κυρίως
περιβαλλοντικής, αλλά και
οικονοµικής».

ΜΜέέγγααρραα::  ΑΑννττααπποοδδοοττιικκήή  αανναακκύύκκλλωωσσηη  σστταα  σσχχοολλεείίαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ

ΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΟΟΙΙΩΩΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΟΟ  ΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΚΚΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΥΥΣΣ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙΟΟΥΥ



Μ
ε τα χρώματα της γαλανόλευκης αλλά
και του Δήμου Φυλής στολίστηκε το
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα kickboxing στο

JESOLO της Ιταλίας.
Οι Έλληνες αθλητές γύρισαν έχοντας στις

βαλίτσες τους συνολικά 3 χρυσά, 1 ασημένιο και
4 χάλκινα μετάλλια, αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία
ήταν για τους δυο αθλητές του BG Kickboxing
Academy στα Άνω Λιόσια Σάββα Καγκελίδη και
ο Χρήστο Ευσταθιάδη, οι οποίοι κατέκτησαν την
πρώτη θέση στην κατηγορία τους (ring style).
Θυμίζουμε πως στην κορυφή της Ευρώπης
βρέθηκε και ο πυγμάχος Εμμανουήλ Φωτιάδης
του Α.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Μαγούλας.

Ο Σάββας Καγκελίδης είχε κατακτήσει πέρσι στο
Μαυροβούνιο την πρώτη θέση στην Ευρώπη και
τώρα αναδείχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο
kickboxing στην ομοσπονδία της WAKO.

Εξαιρετικά ικανοποιημένοι για την σπουδαία
επιτυχία των δυο παιδιών, οι προπονητές τους
στο ‘BG Kickboxing Academy’, Γιώργος Χαλ-
κίδης και Μπάμπης Παπαδόπουλος, οι οποίοι
διαθέτουν επιμονή, υπομονή και μεράκι σε αυτό
που κάνουν.

Tετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-7

Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο kickboxing δυο ταλαντούχα 
παιδιά από σχολή στα Άνω Λιόσια
Με τα χρώματα της γαλανόλευκης αλλά και του Δήμου Φυλής στολίστηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα kickboxing

Τ
η Δευτέρα 10
Οκτωβρίου ο
Α’ Επιλαχών

Βουλευτής ΝΔ Δυτι-
κής Αττικής Σταμάτ-
ης Πουλής, μαζί με
τον Βαγγέλη Αυγου-
λά, Δικηγόρο ΑμεΑ
και μέλος ΔΣ Δικ-
ηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, συναν-
τήθηκαν με τον
Γραμματέα της
Πολιτικής Επιτρο-
πής της ΝΔ Παύλο
Μαρινάκη, τον
οποίο ενημέρωσαν
για τα Προγράμμα-
τα Συμπερίληψης και Προσβασιμότητας
της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», ενώ συζητήθη-
καν διεξοδικά τα ζητήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με
αναπηρία σε ότι αφορά στην κοινωνική
επιχειρηματικότητα.

Με αφορμή τη συνάντηση, ο Σταμάτης
Πουλής προέβη στην ακόλουθη ανάρτηση -
δήλωση:

«Όταν ο Βαγγέλης ζήτησε τη συμβολή μου,
η πόρτα του Γραμματέα της Πολιτικής Επι-
τροπής Παύλος Μαρινάκης ήταν, όπως
πάντα, ανοιχτή για να συζητήσουμε τα Προ-
γράμματα της ΑΜΚΕ Με Άλλα Μάτια,

καθώς και να αναζητήσουμε λύσεις για τα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι
επαγγελματίες με αναπηρία.

Η στήριξη των ΑμεΑ, αλλά και όλων των
ευπαθών ομάδων και η προώθηση της
Συμπερίληψης και της Προσβασιμότητας,
αποτελούν βασικές προτεραιότητες της
πολιτική της Κυβέρνησης της ΝΔ, στο
πλαίσιο μιας σύγχρονης και ανοικτής κοι-
νωνίας και οικονομίας.

Άλλωστε, δεν υπάρχει κοινωνικός φιλελε-
υθερισμός χωρίς ευκαιρίες για όλους.

Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες κάθε κοινω-
νικής ομάδας, στεκόμαστε καθημερινά
δίπλα τους με πράξεις.»

Συνάντηση Βαγγέλη Αυγουλά
και Σταμάτη Πουλή με Παύλο Μαρινάκη
για τα Προγράμματα Συμπερίληψης και

Προσβασιμότητας της ΑΜΚΕ 
«Με Άλλα Μάτια»



Α
υξάν εται το στεγαστικό
επίδομα που χ ορηγείται
στους σπουδαστές των

Αν ώτερων  Σχ ολών  Τουριστικής
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) και τους
καταρτιζόμεν ους των  ΙΕΚ Τουρι-
σμού όλης της χ ώρας από το
ποσό των  1.000 στα 1.500 ευρώ,
με πρωτοβουλία της Υφυπουργού
Τουρισμού, αρμόδιας για την
τουριστική εκπαίδευση, Σοφίας
Ζαχ αράκη, σύμφων α με σχ ετική
αν ακοίν ωση του υπουργείου.

Η αύξηση αφορά και τους
σπουδαστές και καταρτιζόμεν ους
που έχ ουν  ήδη υποβάλει αιτήσεις
για το εκπαιδευτικό έτος 2021 –
2022, οι οποίοι για την  αν αδρομι-
κή χ ορήγηση του συμπληρωματι-
κού ποσού των  500 ευρώ
καλούν ται ν α υποβάλουν  μία
απλή συμπληρωματική δήλωση
στο εκπαιδευτήριο όπου και φοι-
τούν . 

Επισημαίν εται ότι η σχ ετική
διαδικασία για τη χ ορήγηση του
συμπληρωματικού ποσού των
500 ευρώ στους δικαιούχους του
περασμέν ου εκπαιδευτικού έτους
έχ ει ήδη ξεκιν ήσει.

Η παροχ ή επιδόματος στέγα-
σης στους σπουδαστές όλων  των
ΙΕΚ της χ ώρας, έρχ εται σε
συν έχ εια της υλοποίησης της
σχ ετικής δέσμευσης του Πρωθυ-
πουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
και εν τάσσεται στο πλαίσιο της
συν εχ ούς προσπάθειας της
Κυβέρν ησης για την  αν αβάθμιση
της παρεχ όμεν ης εκπαίδευσης
κάθε βαθμίδας, ιδίως της μεταδευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης, πάν τα
σύμφων α με την  ίδια αν ακοίν ω-
ση.

Υπεν θυμίζεται ότι έπειτα από
εν έργειες της αρμόδιας Υφυπουρ-
γού, Σοφίας Ζαχ αράκη, στους
δικαιούχ ους συγκαταλέγον ται 

πλέον  -για πρώτη φορά από τη
φετιν ή ακαδημαϊκή χ ρον ιά- και οι
σπουδαστές των  ΙΕΚ αρμοδιότ-
ητας του Υπουργείου Τουρισμού.
Η υφυπουργός Τουρισμού αρμό-
δια για την  Τουριστική Εκπαίδευ-
ση, Σοφία Ζαχ αράκη, δήλωσε:

«Σε συν έχ εια της υλοποίησης
της πρωθυπουργικής εξαγγελίας
αν αφορικά με την  παροχ ή στεγα-
στικού επιδόματος στους σπου-
δαστές των  ΙΕΚ όλης της χ ώρας -
συμπεριλαμβαν ομέν ων  και όλων
όσοι φοιτούν  στα ΙΕΚ αρμοδιότ-
ητας του Υπουργείου Τουρισμού-
στεκόμαστε εμπράκτως δίπλα σε
κάθε σπουδαστή και καταρτιζόμε-
ν ο για την  αν αβάθμιση των  όρων
και του περιεχ ομέν ου των  σπου-
δών  του.

Συν επείς προς τις δεσμεύσεις
μας και σε όσα ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός έχ ει εξαγγείλει προς την
κατεύθυν ση αυτή, προχ ωρούμε
στην  αύξηση του ετήσιου στεγα-
στικού επιδόματος από το ποσό
των  1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ.
Μάλιστα, το εν  λόγω μέτρο θα
αφορά και τους σπουδαστές και
καταρτιζόμεν ους που έχ ουν  ήδη
υποβάλει αιτήσεις για το εκπαι-
δευτικό έτος 2021 – 2022.

Σε αυτή την  τόσο κρίσιμη
συγκυρία, αφουγκραζόμαστε τις
αν άγκες των  σπουδαστών  μας
και των  οικογεν ειών  τους και
συν εχ ίζουμε με κάθε τρόπο την
υποστήριξη των  ν έων  μας στον
αγών α για κατάρτιση και εξειδικε-
υμέν η εκπαίδευση στον  τουρι-
στικό κλάδο, έν αν  από τους
πλέον  αν ταγων ιστικούς τομείς
της εθν ικής μας οικον ομίας».
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Πρόγραμμα επιδότησης για 
ηλιακούς θερμοσίφωνες:

Τι κριτήρια θα μπουν & τα  Τι κριτήρια θα μπουν & τα  
ποσά που θα δοθούνποσά που θα δοθούν

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει το πρόγραμμα για
την αντικατάσταση θερμοσιφώνων ρεύματος
με ηλιακούς. Πρόκειται για αυτό που είχε εξαγ-

γείλει πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Κώστας Σκρέκας και το οποίο αναμένεται ξεκινή-
σει έως το τέλος του 2022.

Το νέο πρόγραμμα επιδότησης θα δίνει στους δικαι-
ούχους από 800 έως 1.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθ-
εί από το repowerEU, ενώ σύμφωνα με τις εξαγγελίες
θα έχει ξεκινήσει μέχρι τέλος του 2022. 

Το πιο πιθανό είναι οι επιδοτήσεις να δοθούν με
συγκεκριμένα κριτήρια – εισοδηματικά και κοινωνικά –
αντίστοιχα με εκείνα που ίσχυσαν στην επιδότηση ηλεκ-
τρικών συσκευών, τότε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα
του gov.gr μέσα στον Δεκέμβριο.

Σημειώνεται πως στο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκ-
τρικών συσκευών πάνω στο οποίο θα «τρέξει» και αυτό
για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, δικαιούχοι ήταν τα
φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλά-
δα μετά το 2005, με ΑΦΜ και κωδικούς Taxisnet και
υπέβαλαν φορολογική δήλωση για το 2020. Κάθε ενδια-
φερόμενος υπέβαλε μία αίτηση για μία και μόνο
κατοικία, η οποία είτε είναι η κύρια είτε η δευτερεύουσα
(ιδιόκτητη, ενοικιασμένη ή παραχωρημένη) και με ενε-
ργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ιός Δυτικού Νείλου: Στα 278 τα 
κρούσματα συνολικά – 26 θάνατοι
Δέκα νέα κρούσματα, σε σύνολο 278 και 26 θανάτων

από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφει η Εβδομα-
διαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης
από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, από την αρχή της περιόδου
2022, μέχρι τις 11/10/2022 (ώρα 11.00), έχουν διαγνω-
στεί συνολικά διακόσια εβδομήντα οκτώ (278) εγχώρια
κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου
στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα εκατόν ογδόντα (180)
παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό
Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και
οξεία χαλαρή παράλυση) και ενενήντα οκτώ (98) είχαν
ήπιες εκδηλώσεις (π.χ. εμπύρετο νόσημα)/ δεν είχε
εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, από την
προηγούμενη εβδομαδιαία έκθεση έως σήμερα
(11/10/2022, ώρα 11.00), διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν
δέκα (10) νέα κρούσματα. Έχουν καταγραφεί είκοσι έξι
(26) θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με
εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 61 ετών (διά-
μεση ηλικία θανόντων= 85 έτη). Δύο επιπλέον θάνατοι
ασθενών με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτι-
κού Νείλου αποδόθηκαν σε άλλα σοβαρά συνυπάρχον-
τα προβλήματα υγείας (δεν συμπεριλαμβάνονται στον
συνολικό αριθμό θανόντων).

Στεγαστικό επίδομα: Για ποιους 
σπουδαστές αυξάνεται κατά 500 ευρώ
Η αύξηση αφορά και τους σπουδαστές και καταρτιζόμενους που έχουν 
ήδη υποβάλει αιτήσεις για το εκπαιδευτικό έτος 2021 – 2022
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Τη θέσπιση κινήτρων για
την μετατροπή των συμβά-
σεων μερικής σε πλήρους
απασχόλησης, κάτι που ανα-
κοίνωσε ο πρωθυπουργός κ.
Κ. Μητσοτάκη από την ΔΕΘ
συμπεριελήφθη στο μίνι
ασφαλιστικό νομοσχέδιο του
υπουργείου Εργασίας, ώστε
να τεθεί – το συντομότερο
δυνατό – σε εφαρμογή.  Κι
αυτό έτσι ώστε να επιταχυνθ-
εί η προσπάθεια περιορι-
σμού της μαύρης εργασίας,
καθώς διαπιστώνεται ότι
πολλοί εργαζόμενοι, που
δηλώνονται ως μερικής
απασχόλησης, εργάζονται
πολύ περισσότερες ώρες.

Η διάταξη με τα κίνητρα για
την μετατροπή των συμβά-
σεων  μερικής σε πλήρους
απασχόλησης, προβλέπει
για τις επιχειρήσεις, μείωση
της τάξης του 40% στις ασφα-
λιστικές εισφορές, εφόσον
μετατρέψουν σε συμβάσεις
πλήρους απασχόλησης, υφι-
στάμενες συμβάσεις μερι-
κής απασχόλησης. Στόχος
είναι να στηριχθεί η πλήρης
απασχόληση αλλά και η
«νομιμοποίηση» εργαζόμε-
νων οι οποίοι ενώ δηλώνονται
ως 4ωροι, στην πράξη
απασχολούνται 8ωρο, χωρίς
την επιπλέον ασφάλιση και
πιθανώς, μισθό.

Τι προβλέπεται
Συγκεκριμένα, από

10.9.2022 και έως το τέλος του
2023, όσες επιχειρήσεις
έχουν ποσοστό εργαζομένων
με μερική απασχόληση άνω
του 50%, εφόσον μετατρέ-
ψουν κάποια σύμβαση σε
πλήρους απασχόλησης, τότε
απαλλάσσονται για ένα έτος
από το 40% των ασφαλι-
στικών εισφορών για τον εν
λόγω εργαζόμενο.

Σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις του της διάταξης του
νομοσχεδίου (άρθρο 8)
θεσπίζεται πρόγραμμα
επιδότησης ασφαλιστικών
εισφορών σε επιχειρήσεις οι
οποίες από την 1η Ιανουαρίου
2023 έως τις 31 Δεκεμβρίου
2023 μετατρέπουν συμβά-
σεις μισθωτών εργαζομένων
με μερική απασχόληση σε
συμβάσεις εργασίας πλήρο-
υς απασχόλησης.

Το πρόγραμμα αφορά
επιχειρήσεις που στις 9
Σεπτεμβρίου 2022 απασχο-
λούσαν εργαζομένους με
σύμβαση μερικής απασχόλ-
ησης σε ποσοστό άνω του
50%. Επιλέξιμες για μετατρ-
οπή είναι οι συμβάσεις μερι-

κής απασχόλησης που έχουν
συναφθεί μέχρι και τις 9
Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ασφαλιστικές εισφορές
εργαζομένου και εργοδότη
επιδοτούνται κατά 40% από
τον κρατικό προϋπολογισμό
για τον εργαζόμενο του
οποίου η σύμβασή μετα-
τράπηκε από μερικής
απασχόλησης σε πλήρους,
για ένα χρόνο αρχής γενο-
μένης από την πρώτη ημέρα
της μετατροπής. Ως ημέρα
μετατροπής των συμβάσεων
λογίζεται η ημερομηνία υπο-
βολής της σχετικής δήλωσης
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η προϋπόθεση
Προϋπόθεση για την

επιδότηση είναι η σύμβαση
εργασίας να μην καταγγελθ-
εί από τον εργοδότη πριν την
πάροδο ενός έτους από την
μετατροπή. Κατά τη διάρκεια
του ίδιου χρονικού διαστήμα-
τος δεν επιτρέπεται η μετα-
βολή των όρων των από
μετατροπή συμβάσεων,
εκτός εάν γίνουν ευνοϊκότεροι
για τους εργαζομένους.

Το 40% των ασφαλιστικών
εισφορών ασφαλισμένου και
εργοδότη καλύπτονται κατά
την υποβολή της σχετικής
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλω-
σης από το Υπουργείο
Εργασίας με πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού
για όλο το χρονικό διάστημα
ενός έτους.

Η ωφελούμενη επιχείρηση
πρέπει να είναι κατά την
έναρξη στο πρόγραμμα και
καθ’ όλη τη διάρκειά του φορ-
ολογικά και ασφαλιστικά ενή-
μερη ή να έχει ρυθμίσει τυχόν
οφειλές της προς Δημόσιο και
e-ΕΦΚΑ και η ρύθμιση να
τηρείται και να διατηρήσει
κατά μέσο όρο τον ίδιο
αριθμό εργαζομένων για την
περίοδο της επιδότησης.

Οι διασταυρώσεις όλων των
προαναφερθέντων στοιχείων
κατόπιν αίτησης υπεύθυνης
δήλωσης της επιχείρησης
πραγματοποιούνται απολο-
γιστικά από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, της
ΔΥΠΑ και του ΚΕΑΟ.

Σε περίπτωση που από τις
διασταυρώσεις προκύψει ότι
η επιχείρηση δεν πληροί τις
προϋποθέσεις, χάνει την
επιδότηση και της κατα-
λογίζονται με απόφαση του
Διοικητή του e-ΕΦΚΑ οι ασφα-
λιστικές εισφορές που
καλύφθηκαν από τον κρατικό
προϋπολογισμό προσα-
υξημένες κατά 100%.

e-ΕΦΚΑ: Τα κίνητρα για τη μετατροπή 
των συμβάσεων από μερική 
σε πλήρη απασχόληση

ΝΤΟΥ... ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΝΤΟΥ... ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ 
ΣΠΙΤΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΠΙΤΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

Δικαίωμα να ανοίγουν πόρτες και να τα κάνουν
‘’φύλλο και φτερό’’ για να κατασχέσουν χρήματα 
και αντικείμενα 

Κ
ατασχέσεις ακόμα και μέσα στα σπίτια όσων
έχουν χρέη προς το Δημόσιο θα μπορούν να
κάνουν οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ.Στο νέο Κώδι-

κας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) που ψήφι-
σε η Βουλή, υπάρχει μεγαλύτερη αυστηροποίηση στην
υφιστάμενη διαδικασία των κατασχέσεων, σε βάρος
των οφειλετών που χρωστούν στο Δημόσιο.

Το συγκεκριμένο άρθρο του κώδικα αναφέρει ότι ο
υπάλληλος μπορεί να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε
κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή του καθ’
ου η εκτέλεση, να ανοίγει τις πόρτες και να προβαίνει
σε έρευνες, καθώς και να ανοίγει κλειστά έπιπλα,
σκεύη, ή δοχεία.

Ωστόσο, οι έφοδοι στα σπίτια και οι κατασχέσεις κιν-
ητών στα χέρια των οφειλετών δεν μπορούν να
γίνονται νυχτερινές ώρες, Κυριακές και αργίες, εκτός
και αν υπάρχουν πληροφορίες, ότι ο οφειλέτης ετοιμά-
ζεται να φύγει στο εξωτερικό.

Επίσης, στις περιπτώσεις αντικειμένων που είναι
ασφαλισμένα, θα κατάσχεται και η αποζημίωση που
οφείλεται από την ασφάλιση.

Οι διατάξεις του ΚΕΔΕ
Συγκεκριμένα, το άρθρο 11 του νέου ΚΕΔΕ προβλέ-

πει τα ακόλουθα:

Εξουσίες ενεργούντος την κατάσχεση κινητών στα
χέρια του οφειλέτη

Ο ενεργών την κατάσχεση έχει την εξουσία, εφόσον
το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης, να
εισέρχεται στην κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο που
βρίσκεται στην κατοχή του καθ’  ου η εκτέλεση, να
ανοίγει τις πόρτες και να προβαίνει σε έρευνες, καθώς
και να ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη, ή δοχεία.

Ο ενεργών την κατάσχεση μπορεί να ζητήσει τη
συνδρομή της αρμόδιας για την τήρηση της τάξης
Αρχής, η οποία υποχρεούται να την παρέχει.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τις Κυριακές και τις κατά
τον νόμο εξαιρετέες ημέρες δεν μπορεί να επιβληθεί
κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εκτός αν το
μέτρο λαμβάνεται κατ’  εφαρμογή του άρθρου 8, (πληρ-
οφορίες ότι πρόκειται να φύγει στο εξωτερικό) οπότε
παρίσταται ως μάρτυρας, αντί του ενήλικου προσώπου,
δήμαρχος ή πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότ-
ητας ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας ή δημοτικός
σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή δημό-
σιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργανο.

Σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν και κατά τα
ανωτέρω χρονικά διαστήματα και έχουν συνολική
βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή, αποκλειστικά προς
το Δημόσιο, άνω του ποσού των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση του προη-
γούμενου εδαφίου, η κατάσχεση κινητών στα χέρια του
οφειλέτη εντός της επιχείρησης κατά τις ώρες λειτο-
υργίας αυτής και καθ’  όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην κατάσχεση κατά τις νυχτερινές ώρες παρίσταται
ως μάρτυρας δημόσιος υπάλληλος ή αστυνομικό όργα-
νο.

Άρθρο 12

Πολλαπλές κατασχέσεις
Οποιαδήποτε προγενέστερη κατάσχεση του Δημοσίου

ή τρίτων δεν εμποδίζει την επιβολή κατάσχεσης σύμφ-
ωνα με το άρθρο 10, ούτε η κατάσχεση του Δημοσίου
εμποδίζει την επιβολή κατάσχεσης από άλλους. 

Η αναγγελία οποιουδήποτε δεν αποτελεί τεκμήριο
παραίτησης από την κατάσχεση. Με την επιφύλαξη του
άρθρου 22, σε περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων,
δικαιώματα και έξοδα εκτέλεσης δικαιούται να λαμβάνει
μόνο εκείνος με επίσπευση του οποίου περατώθηκε η
κατακύρωση, καθώς και το Δημόσιο. Όταν την εκτέλε-
ση επισπεύδει το Δημόσιο, δεν μπορεί να συνεχίσει τον
πλειστηριασμό τρίτος δανειστής που αναγγέλθηκε.

Άρθρο 13

Συνέπειες κατάσχεσης κινητών
Ο οφειλέτης από την ημέρα της κατάσχεσης εάν ήταν

παρών, ή εάν ήταν απών από την επίδοση αντιγράφ-
ου της έκθεσης κατάσχεσης, δεν έχει το δικαίωμα της
απαλλοτρίωσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσης
των κατασχεμένων πραγμάτων και κάθε τέτοια πράξη,
εφόσον γίνεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, είναι αυτοδίκαια άκυρη.

Εάν τα κατασχεμένα πράγματα είναι ασφαλισμένα, η
κατάσχεση ισχύει και για την αποζημίωση που οφείλε-
ται από την ασφάλιση. Η καταβολή της αποζημίωσης
στον καθ’  ου η εκτέλεση από τον ασφαλιστή είναι
άκυρη, μετά από την έγγραφη ειδοποίηση του ασφαλι-
στή από τον κατασχόντα για την επιβολή της κατάσχε-
σης.

Άρθρο 14

Κατάσχεση νομισμάτων και χρεογράφων
Εάν τα κατασχεμένα κινητά είναι χρήματα σε ημεδαπό

νόμισμα, μετά την αφαίρεση των εξόδων εκτέλεσης
γίνεται από τον κατασχόντα άμεση κατάθεσή τους στην
υπηρεσία της ΑΑΔΕ που επέβαλε την κατάσχεση, για
την οποία εκδίδεται αποδεικτικό είσπραξης ή σε λογαρ-
ιασμό του Ελληνικού Δημοσίου, για την οποία εκδίδεται
αποδεικτικό κατάθεσης, σε πίστωση της οφειλής. Για το
όποιο πλεονάζον ποσό, εφόσον ο οφειλέτης δεν είναι
παρών ή δεν δέχεται να του αποδοθεί αυτό αμέσως,
εκδίδεται υπέρ αυτού γραμμάτιο παρακαταθήκης.

Το αλλοδαπό νόμισμα μετατρέπεται σε ημεδαπό από
τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ στην περιφ-
έρεια της οποίας επιβλήθηκε η κατάσχεση, μέσω της
Τράπεζας της Ελλάδος, και, στη συνέχεια, μεταφέρεται
σε τραπεζικό λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1.

Τα κατασχεμένα χρεόγραφα παραδίδονται από τον
κατασχόντα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
και εκδίδεται γραμμάτιο παρακαταθήκης υπέρ του
Δημοσίου, το οποίο εξοφλείται ύστερα από εντολή του
Διοικητή της ΑΑΔΕ. Τα κατασχεμένα χρεόγραφα εκποι-
ούνται σύμφωνα με όσα ορίζει απόφαση που εκδίδεται
κατά περίπτωση από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ. 4. Τίτλοι
σε διαταγή κατάσχονται σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 954 του Κ.Πολ.Δ..
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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.
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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 

" 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 " 

Ο Δήμος Ασπροπύργου συμμετείχε στον πυλώνα
«ΕΙΡΗΝΗ» των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με
παρουσίαση της δράσης της Ψυχολόγου του Κέντρ-
ου Κοινότητας του Δήμου Ασπροπύργου,  κ. Κλειώ
Καράμπουλα, με τίτλο «Βιωματικά Εργαστήρια στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». 

Πρόκειται για μία εξαιρετική και καινοτόμο πρω-
τοβουλία η οποία υποστηρίζει τη βιωματική
εκπαίδευση των μικρών μαθητών στη διαχείριση
συναισθημάτων, τον εθελοντισμό, και τη διαχείριση
κρίσεων από φυσικές καταστροφές.  Την παρουσία-
ση της δράσης πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμμα-
τέας Δήμου Ασπροπύργου, και μέλος του Δ.Σ. του
ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Ευστάθιος Ρεστέμης.

Όπως επισήμανε ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος
του ΙΣΑ και του ΕΔΔΥΠΠΥ, κ. Γιώργος Πατούλης:
«Θα κάνουμε την Ελλάδα χώρα υγείας, όπως της
αξίζει. Οφείλουμε να επενδύσουμε στην δημόσια
υγεία, όπως επενδύουμε στην άμυνα της χώρας». 

Αναμεταξύ άλλων, δήλωσε, επίσης πως η περίο-
δος της πανδημίας και οι πρωτοβουλίες που ανελή-
φθησαν από την αυτοδιοίκηση ανέδειξαν το νέο
στρατηγικό ρόλο που χρειάζεται να έχουν οι Περιφ-
έρειες και οι Δήμοι σε ζητήματα προσυμπωματικού
ελέγχου και ασφάλειας των πολιτών, και συνεπώς
θα αξιοποιηθούν κονδύλια από το νέο ΕΣΠΑ 2021-

2027, αυξημένα κατά 54%, για δράσεις που
σχετίζονται και με τον προσυμπωματικό έλεγχο.

Χαιρετισμούς απεύθυναν στην έναρξη του συνε-
δρίου ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης και
η Υφυπουργός Υγείας, κ. Ζωή Ράπτη, ενώ κεντρική
ομιλία πραγματοποίησε ο καθηγητής Παθολογίας
Λοιμώξεων, Δρ. Σωτήρης Τσιόδρας. Το συνέδριο
χαιρέτισαν μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων ο
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, η Υπουργός Παιδείας, κ. Νίκη Κερα-
μέως, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Τάκης
Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Εργασίας, κ. Κώστας
Χατζηδάκης, υπογραμμίζοντας όλοι τη σημασία της
διατήρησης της υγείας των πολιτών, μέσα κυρίως
από την πρόληψη.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης και ο Πρόεδρος
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ασπρ-
οπύργου (Κ.Ε.Δ.Α.), κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος,
καθώς και στελέχη της Κ.Ε.Δ.Α., του ΟΑΦΝΤΗ, και
του Attika TV. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την
σελίδα του ΕΔΔΥΠΠΥ:  https://eddyppy.gr/me-tin-
politiki-diakiryxi-oti-i-aftodioikisi-einai-konta-ston-
anthropo-gia-eniaia-ygeia-kai-ena-kalytero-planiti-
kai-me-ti-symmetochi-epistimonon-ypourgon-
dimarchon-kai-stelechon-tis-aft/ 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Στο πλαίσιο του συνεδρίου βραβευθήκαν οι Δήμοι με ΚΕΠ Υγείας,
μεταξύ αυτών και το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ασπροπύργου,  τα οποία
όπως επισημάνθηκε «δείχνουν το μέλλον του θεσμού και την πλήρη

στόχευση στο σκοπό της διατήρησης της υγείας» 
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Ο Πανελευσινιακός ΑΟ 
ανακοίνωσε τον Στέλιο Κλαδά

Η διοίκηση του Πανελευσινιακού Α.Ο. ανακοίνωσε
την έναρξη της συνεργασίας της με τον Στέλιο
Κλαδά. Ο 19χρονος Ελευσίνιος τερματοφύλακας,
προερχόμενος από τον Ηρακλή Ελευσίνας, θα
βοηθήσει τον Σύλλογο να πετύχει τους υψηλούς
στόχους του.Στέλιο , σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη
και πολλές επιτυχίες!1 ) ΜΙ Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ι Κ Η -

ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ…Κ16
2 ) Π Ε Ρ Σ Ε Α Σ -

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ…Κ16
3 ) D I A M O N D S -

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ…Κ16
4)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ-

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ….
Κ16

5)ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ-
SOCCERLAND…..Κ16

6 ) Μ Α Ν Δ Ρ Α Ι Κ Ο Σ -
ΑΠΟΛΛΩΝ Π…..Κ16

7)ΡΕΠΟ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ

1)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-
Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
ΕΛΕΥΣ…Κ14

2)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-
Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
ΕΛΕΥΣ…Κ12

3)ΔΟΞΑ ΠΟΝΤΙΩΝ-
Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
ΕΛΕΥΣ…Κ10

1)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ..Κ14….ΦΙΛΙ
ΚΟ

2 ) Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ -ΔΥ Ν ΑΜΗ
ΑΣΠΡ…Κ12

3)ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡ….Κ10

4 ) Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ -ΔΥΝΑΜΗ
ΑΣΠΡ…Κ8

1 ) D I A M O N D S -
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ…Κ14

2 ) D I A M O N D S -
O Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
ΜΕΓ….Κ12

3 ) D I A M O N D S -
O Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Σ
ΜΕΓ….Κ10

4)ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
BLU E-ΟΛΥ ΜΠ Ι ΑΚΟΣ
ΜΕΓ….Κ8

1)ΑΠΟΛΛΩΝ Π-
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤ….Κ14

1)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ….Κ12

2)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ….Κ10

3)Ν ΠΕΡΑΜΟΣ-
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ….Κ8

1)ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ-SOC-
CERLAND….K14…..A-B

OMIΛΟΣ
1 ) S O C C E R L A N D -

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ….Κ12…Α Β
ΟΜΙΛΟΣ

2 ) S O C C E R L A N D -
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ….Κ10

3 ) S O C C E R L A N D -
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓ….Κ8

1)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ….
Κ14

2)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ….
Κ12

3)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ….
Κ10

4)ΕΝΩΣΗ Δ/ΑΣΠΡ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ….
Κ8

1 ) Ε Π Ο
Σ Α ΛΑ Μ Ι Ν Ο Μ Α ΧΟ Ι -
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ….Κ14

2 ) Ε Π Ο
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ-ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ…Κ12

3 ) Ε Π Ο
Σ Α ΛΑ Μ Ι Ν Ο Μ Α ΧΟ Ι -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΛΕΥΣ
RED…K10

4 ) E Π O
Σ A L A M I N O M A XO I -
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ….Κ8

1 ) ΜΙ Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ι Κ Η -
ΑΠΟΛΛΩΝ Π….Κ14

2 ) ΜΙ Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ι Κ Η -
ΑΠΟΛΛΩΝ Π…Κ12

3 ) ΜΙ Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ι Κ Η -
ΑΠΟΛΛΩΝ Π…Κ10

4 ) ΜΙ Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ι Κ Η -
ΑΠΟΛΛΩΝ Π…Κ8

1)ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤ-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΕΓ
RED…K12

(Ο ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Ο
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ)

2)ΡΕΠΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΜΕΓ RED….K10

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΘΑ
ΕΠΙΚΥΡΩΘΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΕΜΠΤΗ ΕΩΣ ΩΡΑ
20.00 ΜΜ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ
ΑΡΧΗΣ.

Σήμερα η
συνεδρίαση της
Superleague 2
Σήμερα φαίνεται να είναι η

τελευταία συνεδρίαση πριν
την έναρξη του πρωταθλήμα-
τος της Superleague 2 ( επι-
τέλους) Το σενάριο να αρχίσει

τέλος Οκτωβρίου είναι πιο
ορατό και μάλλον  θα αποφα-

σιστεί στην συνεδρίαση .

ΕΠΟ: Η κλήρωση της 5ης φάσης
του Κυπέλλου Ελλάδος

Στα γραφεία της ΕΠΟ έγιν ε στο Πάρκο Γουδή η
κλήρωση της 5ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στην  κληρωτίδα της 5ης φάσης μπήκαν  οι εξής ομά-
δες:

ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάν ν ιν α, Ιων ικός, ΟΦΗ, Αστέρας
Τρίπολης, Βόλος, Παν αιτωλικός, Ατρόμητος, Λαμία,
Λεβαδειακός, ΑΕΛ, Βέροια, Καλλιθέα, Κηφισιά, Καλα-
μάτα, Παν αχ αϊκή, Παν σερραϊκός, Απόλλων  Πόν του,
Αλμωπός Αριδαίας, Άγιος Νικόλαος, Παν ελευσιν ιακός,
Απόλλων  Παραλιμν ίου, Ιων ικός Διαβατών , Αλμυρός
Γαζίου/Παν θρακικός.

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ:
ΑΕΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΒΕΡΟΙΑ
ΑΟΑΝ-ΑΛΜΥΡΟΣ
ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ
ΚΗΦΙΣΙΑ-ΟΦΗ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡ.-ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΒΟΛΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ

Οι αγών ες θα διεξαχ θούν  18-19-20/10 και θα είν αι
μον οί.

ΑΝ.ΤΣ.

OPEN LEAGUE WEST ATTICΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΑΣΚΟΣ 2Η

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



Σε φιλικό προετοι-
μασίας που διεξήχθ-
ει στο γήπεδο Γκο-
ρυτσάς ο Απόλλω-
νας Ποντίων Ασπρ-
οπύργου επικράτησε
του Σαρωνικού Αίγι-
νας με 4-1. Τα τέρμα-
τα της ομάδς του
Γιώργου Αδάκτυλου
σημείωσαν οι
Παπαδόπουλος Ν
20′ Τσουτσάνης 34′
Αθανασιάδης 56′
Κίτσιος 65′. Για
λογαριασμό των
φι λ ο ξ εν ο υ μέν ω ν
σκόραρε ο Αντώνης
Χρυσοχόος.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ: Κοιλιάκ-
ης,Παπαδόπουλος Ν, Βασιλειάδης,
Κομιώτης, Πουλικίδης, Φραγκόπου-
λος, Γεγές, Κου-

σίδης,Κίτσιος,Τσουτσάνης, Αθανα-
σιάδης.

Αγωνίστηκαν και οι : Παπαδόπου-
λος Παύλος,Πουρουζίδης
Νίκος,Πουρουζιδης Δημήτρης, Παι-
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Μορφωτικός Αθλητικός Όμιλος “Κόροιβος” Μεγάρων 
- Κόσμησε με την παρουσία της η Εύα Χαντάβα

Η
κορυφαία διεθνής βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα κόσμησε με την παρουσία
της το Κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων Αλέκος Σάλτας, ανταποκρινόμενη
στο κάλεσμα του Μορφωτικού Αθλητικού Όμιλου “Κόροιβος” Μεγάρων.

Θεωρούμε μεγάλη τιμή το γεγονός ότι μία αθλήτρια τέτοιου βεληνεκούς επισκέφ-
θηκε την πόλη μας και συνομίλησε με τις αθλήτριές μας, που τη βομβάρδισαν στην
κυριολεξία, με τις ερωτήσεις τους.

Είναι πολύ όμορφο να δημιουργούνται πρότυπα στα παιδιά από μεγάλους αθλητές-
αθλήτριες με το να τους μεταφέρουν παραδείγματα της αθλητικής τους σταδιοδρομίας
και να τους περνούν ηχηρά μηνύματα από τις προσωπικές τους αθλητικές εμπειρίες,
τη σκληρή δουλειά, τις θυσίες, τις επιτυχίες αλλά και τις αποτυχίες, με δύο λέξεις
“μαθήματα ζωής”.

Εύα σου ευχόμαστε καλή επιτυχίαστο νέο σταθμό της καριέρας σου και καλή αγω-
νιστική χρόνια στη νέα πρόκληση του Πρωταθλήματος της Ιαπωνίας όπου θα συμμε-
τάσχεις φέτος. Ευχαριστούμε από καρδιάς!!!

Ο Απόλλωνας Ποντίων 4-1 τον 
Σαρωνικό Αίγινας

20ος Ημιμαραθώνιος
δρόμος «Στα Χνάρια του
Παυσανία» στις 23/10 σε
Ελευσίνα και Μέγαρα

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κοιν ων ικής Αλληλεγ-
γύης & Αθλητισμού του Δήμου Μεγα-
ρέων  «Ηρόδωρος» και το Ν.Π.Δ.Δ.
Πολιτισμού, Άθλησης, Κοιν ων ικής
Πολιτικής & Προσχ ολικής Αγωγής του
Δήμου Ελευσίν ας (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) ο
Αθλητικός Όμιλος Μεγάρων , η Ε.Α.Σ.
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Πειραιά & Νοτιοδυτικής
Αττικής, προκηρύσσουν  τον  20ο Ημι-
μαραθών ιο δρόμο “Στα Χν άρια του
Παυσαν ία” με εκκίν ηση στο 2ο δημο-
τικό κλειστό γυμν αστήριο Ελευσίν ας
«Παν αγιώτης Βογιατζής» και τερματι-
σμό στο στάδιο «Μεγαρέων  Ολυμπιο-
ν ικών » του Δήμου Μεγαρέων .

Ο αγών ας θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 23/10/2022 με ώρα έν αρξης
09:00 το πρωί!

Δηλώσεις συμμετοχ ής
Οι δηλώσεις συμμετοχ ής για τον  Ημι-

μαραθών ιο Δρόμο και για την  σκυτα-
λοδρομία 2 Χ 10.500μ θα γίν ουν
ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρον ικής φόρμας
στις ηλεκτρον ικές διευθύν σεις

https://www.my race.gr/ev ent/4565/

registrations.html (ημιμαραθών ιος)
και https://runner.surv ey .f m/20th-
half marathon-sta-xnaria-tou… (σκυτα-
λοδρομία)

Οι δηλώσεις συμμετοχ ής για τους
δρόμους των  1.000μ. (Δημοτικά) και
2.000μ. (Γυμν άσια) θα γίν ουν  την
ημέρα των  αγών ων  (23/10/2022) στη
γραμματεία των  αγών ων .

Για περισσότερες πληροφορίες οι
εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α απε-
υθύν ον ται στο τηλέφων ο 2296032719
ή ν α στείλουν  email στο irodoros-
meg2@gmail.com.
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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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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                                                                          
Δ/ν ση Αν θρώπι-

ν ου Δυν αμικού                                                                               
& Διοίκησης
Τμήμα Διαχείρισης Αν θρώπι-

ν ου Δυν αμικού
Πληροφ ορίες: Μ. Γεωργιλά
Καραϊσκάκη 138, Τ.Κ. 124 61

Χαϊδάρι
Τηλ.: 213 2047307
e_mail:  grprosopik-

ou@haidari.gr

Αρ.Πρωτ.:60015
Ημ/ν ια Πρωτ.:07/10/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ' αριθμ. ΣΜΕ  3/2022για τη
σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6

του Ν. 2527/1997, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 107

του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ
107/Α΄/31-7-2017), όπως
ισχύoυν. 
4. Την παρ. 2η του άρθρου 2

του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ
6/2021/τ.Α’), σύμφωνα με την
οποία δεν υπάγονται στις διατά-
ξεις των μερών Β’ και Γ’ οι λογο-
τέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιο-
γράφοι για απασχολήσεις που
προσιδιάζουν στην ιδιότητα
τους.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.

524/1980.

Αν ακοιν ών ει

Τη σύν αψη συμβάσεων  μίσθ-
ωσης έργου με συν ολικά δέκα
(10) άτομα, για την  κάλυψη
αν αγκών  του Δήμου Χαϊδαρίου
που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττι-
κής, με αν τικείμεν ο την  εκτέλε-
ση του έργου: «Συμβάσεις μίσθ-
ωσης έργου για τις υπηρεσίες
Αθλητισμού και Πολιτισμού, από
έσοδα προερχόμεν α από αν τίτι-
μο για το έτος 2022» συν ολικής
διάρκειας  έως δώδεκα (12)
μήν ες. Στο πλαίσιο του έργου
αυτού θα απασχοληθεί αν ά
τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης ο εξής
αριθμός ατόμων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Α), με τα αν τίστοιχα απαιτούμε-
ν α (τυπικά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφ ιοι όλων  των  ειδι-
κοτήτων   πρέπει ν α είν αι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών .

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφ ιοι για την  απόδειξη
των  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των  λοιπών  ιδιοτήτων  τους και
της εμπειρίας τους οφ είλουν  ν α
υποβάλλουν  είτε ηλεκτρον ικά
είτε ταχυδρομικά όλα τα  απαι-
τούμεν α από την  παρούσα αν α-
κοίν ωση και το «Παράρτημα
αν ακοιν ώσεων  Συμβάσεων
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαι-
ολογητικά, σύμφ ων α με τα
οριζόμεν α στην  εν ότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφ αλαίου
Ι του  αν ωτέρω Παραρτήματος.
Σε περίπτωση τίτλων  σπου-

δών  ή εν  γέν ει εγγράφ ων  της
αλλοδαπής, προσκομίζον ται 

αυτά με επίσημη μετάφ ραση
στην  ελλην ική γλώσσα και 
αν αγν ώριση ισοτιμίας από

την  αρμόδια Ελλην ική αρχή,
σύμφ ων α με τις κείμεν ες διατά-
ξεις.

Υποβολή αιτήσεων  συμμε-
τοχής

Οι εν διαφ ερόμεν οι καλούν ται
ν α συμπληρώσουν  την  αίτηση
με κωδικό, εν τυπο  ασεπ  ΣΜΕ 1
ΠΕ ΤΕ ή ΣΜΕ2 ΔΕ ΥΕ και ν α
την  υποβάλουν , μαζί με τα απαι

τούμεν α δικαιολογητικά, είτε
ηλεκτρον ικά σε αρχείο μορφ ής 
PDF στο e.mail:  (protokol-

lo@haidari.gr), είτε ταχυδρομικά
με συστημέν η επιστολή, στα
γραφ εία της υπηρεσίας μας
στην  ακόλουθη διεύθυν ση:
Δήμος Χαϊδαρίου, Δ/ν ση Αν θ-

ρώπιν ου Δυν αμικού &
Διοίκησης, Τμήμα Διαχείρισης
Αν θρώπιν ου Δυν αμικού, Καρ-
αϊσκάκη 138, Τ.Κ. 12461 Χαϊ-
δάρι, υπόψη των  κ. Γεωργιλά
Μαρίας, κ. Λαγουδάκου Ηλία
(τηλ. επικοιν ων ίας: 213 

2047307-305).
Το εμπρόθεσμο των  αιτήσεων  
κρίν εται με βάση την  ημερομ-

ην ία της ηλεκτρον ικής υποβο-
λής και στην  περίπτωση απο-
στολής των  αιτήσεων  ταχυδρο-
μικώς το εμπρόθεσμο των  αιτή-
σεων  κρίν εται με βάση την  ημε-
ρομην ία που φ έρει ο φ άκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφ ράγισή του επισυν άπτε-
ται στην  αίτηση των  υποψ-
ηφ ίων .

Η αίτηση συμμετοχής που θα 

υποβληθεί ηλεκτρον ικά ή
ταχυδρομικά πρέπει απαραιτή
τως ν α εμφ αν ίζεται υπογεγρ-

αμμέν η, με φ υσική υπογραφ ή.
Αν υπόγραφ ες αιτήσεις δεν
γίν ον ται δεκτές.
Επισημαίν εται: ότι σύμφ ων α

με το ν έο Ευρωπαϊκό Γεν ικό
Καν ον ισμό Προστασίας Δεδο-
μέν ων  (ΕΕ) 2016/679 γν ωστό
ως GDPR, που ετέθη σε εφ αρ-
μογή τον  Μάιο 2018, καθιερών ε-
ται εν ιαίο ν ομικό πλαίσιο για
την  προστασία των  προσω-
πικών  δεδομέν ων  σε όλα τα

κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο
αυτό, η συμμετοχή των  υποψ-
ηφ ίων  στη διαδικασία πρό-
σληψης με την  οικειοθελή υπο-
βολή αίτησης με τα συν ημμέν α
σε αυτή δικαιολογητικά προς
τον  Φορέα, συν επάγεται τη
συν αίν εση του υποψηφ ίου για
τη συλλογή και επεξεργασία των
δεδομέν ων  προσωπικού χαρ-
ακτήρα που τους αφ ορούν ,
καθώς και για την  ασφ αλή δια-
τήρησή τους σε αρχείο (φ υσικό
ή ψηφ ιακό) για συγκεκριμέν ο
σκοπό και για όσο χρόν ο απαι-
τείται, προκειμέν ου ν α ολοκληρ-
ωθούν  οι ν όμιμες διαδικασίες
πρόσληψης. 
Οι φ ορείς οφ είλουν  ν α προ-

στατεύουν  τα προσωπικά
στοιχεία των  υποψηφ ίων  από
τυχόν  υποκλοπή προκειμέν ου
ν α επιτυγχάν εται η ασφ αλής
επεξεργασία των  δεδομέν ων
προσωπικού χαρακτήρα. Οι
υποψήφ ιοι διατηρούν  το
δικαίωμα αν άκλησης της
συν αίν εσής τους αν ά πάσα
στιγμή και κατόπιν  υποβολής
σχετικής αίτησης προς το
Φορέα.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει
θέση υπεύθυν ης δήλωσης και η
ευθύν η της ορθής συμπλήρω-
σής της είν αι αποκλειστικά του
υποψηφ ίου. 
Οι υποψήφ ιοι μπορούν  ν α

αν αζητήσουν  τα έν τυπα των
αιτήσεων :  α) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμέν α ακολο-
υθών τας από την  κεν τρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες ��
Έν τυπα – Διαδικασίες �� Διαγω-

ν ισμών  Φορέων  �� Μίσθ.

Έργου ΣΜΕ ) β) στα κατά τόπους
Κέν τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην  ηλεκτρον ι-
κή τους διεύθυν ση
(www.kep.gov .gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύν δε-
σμοι �� Αν εξάρτητες και άλλες

αρχές �� ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν

στην  κεν τρική σελίδα του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν  πρόσβαση
στα έν τυπα μέσω της διαδρο-
μής: Πολίτες �� Έν τυπα – Διαδι-

κασίες �� Διαγων ισμών

Φορέων  �� Μίσθ. Έργου ΣΜΕ.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας αν ακοίν ωσης απο-
τελεί και το «Παράρτημα αν α-
κοιν ώσεων  Συμβάσεων  Μίσθ-
ωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμαν -
ση έκδοσης «6-7-2021», το
οποίο περιλαμβάν ει: i) τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούν ται για
την  έγκυρη συμμετοχή των
υποψηφ ίων  στη διαδικασία
επιλογής και ιι) οδηγίες για τη
συμπλήρωση της αίτησης –
υπεύθυν ης δήλωσης με κωδικό
εν τυπο ασεπ ΣΜΕ1 ΠΕ ΤΕ ή
ΣΜΕ2 ΔΕ ΥΕ, σε συν δυασμό με
επισημάν σεις σχετικά με τα
προσόν τα και τα βαθμολογούμε-
ν α κριτήρια κατάταξης των
υποψηφ ίων  σύμφ ων α με τις
ισχύουσες καν ον ιστικές
ρυθμίσεις.· Οι εν διαφ ερόμεν οι
μπορούν  ν α έχουν  πρόσβαση
στο Παράρτημα αυτό, μέσω του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμέν α
μέσω της ίδιας διαδρομής που
ακολούθησαν  και για την  αν α-
ζήτηση του εν τύπου της
αίτησης, δηλαδή:  Κεν τρική
σελίδα �� Πολίτες �� Έν τυπα –

Διαδικασίες �� Διαγων ισμών

Φορέων�� Μίσθ. Έργου ΣΜΕ·

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

101 Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΕ Καθηγητών Ζωγραφικής
Έως δώδεκα (12) μήνες 1

102 Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

Καθηγητών Μπαλέτου
Έως δώδεκα (12) μήνες

1

103
Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΤΕ Καθηγητών Κλασσικής Κιθάρας
Έως δώδεκα (12) μήνες

1

104
Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΤΕ Καθηγητών Βιολιού
Έως δώδεκα (12) μήνες

1

105
Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΤΕ Καθηγητών Φωτογραφίας Έως δώδεκα (12) μήνες
1

106
Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΔΕ Δασκάλου Αργυροχρυσοχοΐας
Έως δώδεκα (12) μήνες

1

107
Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

Καθηγητών Υποκριτικής 
Έως δώδεκα (12) μήνες

1

108
Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΤΕ Καθηγητών Πιάνου
Έως δώδεκα (12) μήνες

1

109
Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΔΕ Δασκάλου Πλεκτικής (Μακραμέ)
Έως δώδεκα (12) μήνες

1

110
Στέγη Πολιτισμού 
(πρώην ΝΕΛΕ)
Δήμου Χαϊδαρίου

ΔΕ Δασκάλου Κεραμικής 
Έως δώδεκα (12) μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών  και λοιπά απαιτούμεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

101 Δίπλωμα ή πτυχίο Εικαστικών Τεχνών με κατεύθυνση Ζωγραφικής ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
με κατεύθυνση ή ειδίκευση Ζωγραφικής ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης κατεύθυνσης Εικα-
στικών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102 ∆ίπλωµα ή Πτυχίο Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού (μπαλέτο) από εκπαιδευτικό ίδρυµα της ηµεδα-
πής ή αλλοδαπής  αναγνωρισμένο από το κράτος. 

103
Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής και ∆ίπλωµα ή
Πτυχίο Κιθάρας αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

104
Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής και ∆ίπλωµα Βιο-
λιού αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

105
Πτυχίο Τμήματος φωτογραφίας των ΤΕΙ της χώρας, ή ισότιμος τίτλος σχολών 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

106
Απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐας σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

107
Πτυχίο ή δίπλωμα  Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ ή Ανώτερης Σχολής ισότιμης με ΤΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

108
Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος της αλλοδαπής και ∆ίπλωµα Πιά-
νου αναγνωρισμένο από το ΥΠ.ΠΟ.Α.

109
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και εμπειρία τουλάχιστον
ενός (1) έτους σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση
του έργου.

110
Απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Κεραμικής - Πηλοπλαστικής ή Αγγειοπλαστικής-Κεραμικής ή Κεραμικής -
Αγγειοπλαστικής ή Τεχνικός χειροποίητης Κεραμικής ή Τεχνικός παραγωγικής Κεραμικής ή αντίστοιχο
πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β  ́κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού
λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)
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