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Ήττα του ΑΟΚ Πανελευσινιακός
στο Ηράκλειο από τον ΟΦΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ:
Εξάδα Μεταγραφών

Ο Ευκλείδης Μεγάρων 5-0 στο
Πέραμα τον Πυθαγόρα

Πανικός στο Αιγάλεω:
«Γάζωσαν» με σφαίρες«Γάζωσαν» με σφαίρες

πολυκατοικίαπολυκατοικία
Στόχος ήταν μια γυναίκα, συγγενικό

πρόσωπο της οποίας φέρεται να είναι
ποινικός κρατούμενος

Σοκ στο Ίλιον:
15χρονα μαχαίρωσαν γονέα

σε σχολική εκδήλωση

Ο άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών μεταφέρθηκε
με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

σσεελλ..  1133

Ανησυχητική αύξηση της 
υπερβάλλουσας θνητότητας 
στην Ελλάδα 
Πρώτη θέση στην Ε.Ε.δείχνουν 
τα στοιχεία της Eurostat 

Επιδίωξη η πολεοδομική οργάν ωση και
εξυγίαν ση της πιο επιβαρυμέν ης Άτυπης
Βιομηχαν ικής Συγκέν τρωσης στη χώρα 

ΠΠΡΡΟΟΧΧΩΩΡΡΕΕΙΙ  ΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ
ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΠΠΑΑΡΡΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
2255  ΕΕΚΚ..  ΕΕΥΥΡΡΩΩ
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Πετρέλαιο κίνησης 
και θέρμανσης: 

ΕΞΤΡΑ ΠΑΚΕΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 
ΣΣεελλ..  99

ΟΟιι  δδιιααμμεεττααφφοορρεείίςς
μμεετταακκοομμίίζζοουυνν  σσττοονν  δδήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς

Υπογράφηκε, παρουσία του Υπουργού Άδωνι 
Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Μιχάλη Παπαδόπουλου, η

σύμβαση για την δημιουργία Μεταφορικού Κέντρου 
σε ιδιοκτησία του Δήμου δίπλα στη Χωματερή

Εγκρίθηκε η 10η δόση ΚΑΠ 

Κατανέμονται 115 εκατ.
ευρώ στους δήμους 

σσεελλ..  22
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ΜΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΡΟΜΟ
ΠΟΥ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Αποκατάσταση του
οδικού δικτύου και στο δεύτερο
τμήμα Νεας Περάμου της ΠΕΟΑΚ

σσεελλ..  33
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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 16  έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα *

Μαρίν ος 
Λουκά του Ευαγγελιστού, Αγίου Μαρίν ου 

του γέρον τος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Μαγγίνα Πηγή Ν.,Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος

Δημοκρατίας, Έναντι Δημαρχείου, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MANΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 77,  2102482990

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΓΚΑΤΖΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

Πάρνηθος 118, Αχαρνές, 13678, 2102403004

Υπογράφτηκε η κατανομή στους Δήμους της χώρας, από
τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρ-
είται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον

τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικού
ποσού 115.000.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως δέκατη (Ι ́) τακ-
τική επιχορήγηση έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών
μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Το αποδοτέο ποσό ύψους 114.116.848,61€ προκύπτει λαμβά-
νοντας υπόψη τα εξής:

1) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους στο
πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (A ́ 270)
για τον συμψηφισμό οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και
τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το οποίο αποδίδεται στους εν λόγω φορ-
είς με χρηματική εντολή του

Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων,

2) την παρακράτηση ποσού από τους Δήμους της Περιφέρει-
ας Αττικής σύμφωνα με τα

οριζόμενα στην υπ ́αριθμ. 5711/10.03.2017 (ΦΕΚ 767 Β ́) ΚΥΑ
«Καθορισμός ύψους και διαδικασίας απόδοσης προσόδου στον
Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικο-
νομίας “Αντώνης Τρίτσης”»,

3) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 40717/31.05.2021
Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκδόθηκε δυνά-
μει της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 43 της από 30.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75 Α ́), που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν.4684/2020,

4) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. 48327/29.06.2021,
38760/25.05.2021 και 92543/30.12.2020 Κοινές Αποφάσεις των
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, οι οποίες εκδόθηκαν
δυνάμει της περ. α της παρ. 5 του

άρθρου 43 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (ΦΕΚ 75 Α ́ ), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν.4684/2020 και του άρθρου 30 της από 13.04.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 Α ́ ), που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν.4690/2020,

5) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους για
τον συμψηφισμό οφειλών τους με χορηγηθείσες προκαταβολές
από τους ΚΑΠ στο πλαίσιο του άρθρου 264 του ν.3852/2010.

Γ. Από το αποδοτέο ποσό καταβάλλεται με χρηματική εντολή
του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, ποσό 2.058.380,00 € υπέρ του ΤΠΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ)
καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ.
64977/04.10.2022, 64949/04.10.2022, 64928/04.10.2022,
64809/03.10.2022, 49015/25.07.2022, 46964/14.07.2022,
46961/14.07.2022 και 35538/31.05.2022 αποφάσεις μας, για
μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων.

Δ. Τα κατανεμηθέντα με την παρούσα απόφαση ποσά πρόκει-
ται να διατεθούν στους Δήμους στο ίδιο ύψος για τις μηνιαίες
τακτικές κατανομές του τρέχοντος έτους και αποτελούν έσοδα
του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών» του
Προϋπολογισμού τους.

Ε. Τονίζεται ότι στα κατανεμηθέντα ποσά έχουν συνυπολογι-
σθεί:

1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφ-
έρθηκαν σε ΟΤΑ α ́ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και
ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των
κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική
Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του
π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και
27 του ν.3613/2007,

2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των
Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει
των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010,

3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-
2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του
ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής
αρμοδιότητάς τους,

Αιματηρό επεισό-
διο με εξωσχολι-
κούς σημειώθη-

κε το Σάββατο 15
Οκτωβρίου σε σχολείο
στο Ίλιον, όπου
15χρονα μαχαίρωσαν
γονέα κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης.

Σύμφωνα με πληροφ-
ορίες, ενώ πραγματο-
ποιούνταν οι εκδήλω-
ση, τα εξωσχολικά
άτομα προκάλεσαν
φασαρία και πρόεδρος
του συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων τους
ζήτησε να απομακρυνθούν από το σχολικό συγκρότημα.

Ωστόσο εκείνοι τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο χέρι
και στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη
κατεύθυνση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ,
οποίοι πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και 

την σύλληψη των δραστών. Ο άνδρας ηλικίας περίπου
50 ετών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο
νοσοκομείο.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ οι
δράστες, ηλικίας περίπου 15 ετών, δεν έχουν εντοπιστεί.

Εγκρίθηκε η 10η δόση ΚΑΠ 
Κατανέμονται 115 εκατ. ευρώ στους δήμους 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Σοκ στο Ίλιον: 15χρονα μαχαίρωσαν
γονέα σε σχολική εκδήλωση
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ΟΟιι  δδιιααμμεεττααφφοορρεείίςς  μμεετταακκοομμίίζζοουυνν  σσττοονν  δδήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς
Υπογράφηκε, παρουσία του Υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Μιχάλη Παπαδόπουλου, 

η σύμβαση για την δημιουργία Μεταφορικού Κέντρου σε ιδιοκτησία του Δήμου δίπλα στη Χωματερή

Ημετεγκατάσταση των μεταφορικών επιχειρή-
σεων του Ελαιώνα και η δημιουργία Κέντρου
Logistics στη Φυλή αποτελεί έργο εθνικής στρ-

ατηγικής σημασίας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην εκδήλωση για την υπογραφή της
σύμβασης ωρίμανσης του έργου, ανάμεσα στο Δήμο
Φυλής και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022,
ο Υπουργός ανέφερε ότι σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα
έργα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα θα αλλάξει ο χάρτ-
ης των μεταφορών της Χώρας, προς αναπτυξιακή
κατεύθυνση. 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο
προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ που θα υλοποιηθεί με
Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και το
οποίο, με τη μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων θα ξεπε-
ράσει το 1 δις ευρώ.  Δεν παρέλειψε να αναφέρει τα
οφέλη που θα προκύψουν για το Δήμο Φυλής, τόσο ως
προς τη διασφάλιση εσόδων για το Δήμο, όσο και ως
προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας. «Σήμερα μιλάμε
για την υπογραφή σύμβασης για την ωρίμανση του
έργου», με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ», πρόσθεσε
και υπενθύμισε ότι πριν από, ακριβώς, ένα χρόνο
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) το έργο αποκατάστασης της Χωματερής με δημιο-
υργία Πάρκου Πρασίνου και Ανανεώσιμων πηγών Ενέρ-
γειας. 

«Σήμερα στη Χωματερή γίνεται φύτευση πρασίνου και
τοποθετούνται φωτοβολταϊκά, κάτι που θα ωφελήσει πολ-
λαπλά τους δημότες Φυλής, ιδιαίτερα στην παρούσα
συγκυρία που η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει
δεκαπλασιαστεί», κατέληξε ο Υπουργός, ο οποίος, αντα-
ποκρίθηκε άμεσα στην ατάκα του Δημάρχου Χρήστου
Παππού για την ανέγερση της Φοιτητικής Εστίας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), στα Άνω Λιόσια.
«Έχουμε δεσμευτεί ότι κι αυτό θα γίνει» απάντησε στο
Δήμαρχο, ο οποίος επανέφερε το θέμα μετά την υπογρα-
φή της σύμβασης. «Σε περιμένουμε σύντομα για το Πανε-
πιστήμιο», χαριτολόγησε.

Στα οφέλη που θα προσφέρει το έργο στην Εθνική και
στην τοπική οικονομία αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Υπο-
δομών Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι
αποτελεί αναπτυξιακή προτεραιότητα από την περίοδο
της Πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά. Σημείωσε ότι
στα οφέλη περιλαμβάνεται η μείωση του κόστους μεταφ-
ορών και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω της χρή-
σης του σιδηροδρόμου με τον οποίο θα συνδεθεί το νέο
Κέντρο Μεταφορών. 

Πρόσθεσε ότι στα οφέλη περιλαμβάνεται και η μείωση
της κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό, με παράλ-
ληλη ανάπτυξη του Ελαιώνα. «Είμαι περήφανος που ως
μέλος της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη δρομο-
λογούμε το έργο» κατέληξε και εκθείασε τη συμβολή του
Υπουργού Άδωνι Γεωγιάδη για την ένταξή του στο Ταμείο
Ανάκαμψης.   

Ο Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Θανάσης Ζηλιασκόπουλος,
αναφέρθηκε στα τεχνικά στοιχεία του έργου, μεταφέρον-
τας την εμπειρία του ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στο διάστημα 2010-2015. Εστίασε στη
σιδηροδρομική σύνδεσή του με το Εμπορευματικό Κέν-
τρο του Θριασίου Πεδίου, με το λιμάνι του Πειραιά και με
το αντίστοιχο Κέντρο Logistics της Θεσσαλονίκης που
πρόκειται να κατασκευαστεί στο στρατόπεδο Γκόνου και
μέσω του οποίου θα συνδεθεί με τα Εμπορευματικά Κέν-
τρα της Κεντρικής Ευρώπης. 

Έν α ακόμα σημαν τικό έργο για
την  ασφάλεια των  πολιτών   της
Δυτικής Αττικής ολοκληρών εται.
Ειδικότερα, όπως αν αφέρει ο αν τι-
περιφερειάρχ ης Λ. Κοσμόπουλος
σε χ θεσιν ή του αν άρτηση :

Εν ας  δρόμος που προκαλούσε
μόν ο αγαν άκτηση σε κατοίκους
και επισκέπτες, μετά από 40 χ ρό-
ν ια και πολλά έργα κοιν ής ωφε-
λείας που άν οιξαν  το οδόστρωμα,
ν α γίν εται ολοκαίν ουργιος!

Η Περιφέρεια Αττικής ολοκ-

ληρών ει την  αποκατάσταση του
οδικού δικτύου και στο δεύτερο
τμήμα Νεας Περάμου  της ΠΕΟΑΚ,
προσφέρον τας στους πολίτες
έν αν  δρόμο ασφαλή, έν α οδικό
δίκτυο που αν αβαθμίζει ολόκληρη
την  περιοχ ή.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί για
μας και τη Διοίκηση της Περιφέρει-
ας πρώτη προτεραιότητα και
συν εχ ίζουμε με αυτόν  τον
σκοπό!

ΜΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΔΡΟΜΟ ΠΟΥ
ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 40 ΧΡΟΝΙΑ 

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Αποκατάσταση του οδικού δικτύου 
και στο δεύτερο τμήμα Νεας Περάμου της ΠΕΟΑΚ

Πανικός στο Αιγάλεω:
«Γάζωσαν» με σφαίρες

πολυκατοικία 
Στόχος ήταν μια γυναίκα, συγγενικό

πρόσωπο της οποίας φέρεται να είναι
ποινικός κρατούμενος

Επίθεση με πυροβολισμούς πραγματοποιήθη-
κε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στο Αιγάλεω
με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως
ο στόχος ήταν γυναίκα ένοικος.

Στην γκαραζόπορτα εντοπίστηκαν επτά κάλυκες,
ενώ οι δράστες αμέσως εξαφανίστηκαν – χωρίς
ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, όλες οι πληρ-
οφορίες αναφέρουν ότι στόχος ήταν μια γυναίκα,
συγγενικό πρόσωπο της οποίας φέρεται να είναι
ποινικός κρατούμενος.

Μάλιστα από την ΕΛΑΣ εκτιμούν πως η επίθεση
είναι στην ουσία ένα «μήνυμα» που ήθελαν να
στείλουν σε κάποιον – καθώς δεν θέλησαν να
τραυματίσουν, αλλά μόνο να τρομοκρατήσουν.

συνεχίζεται στη σελ. 11
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28η Οκτωβρίου: 
Τι ισχύει για καταστήματα και
επιχειρήσεις, πώς θα 
πληρωθούν οι εργαζόμενοι
αν εργαστούν

Η 28 Οκτωβρίου συγκαταλέγεται πλέον στις
υποχρεωτικές αργίες που έχει θεσπίσει το ελληνικό
κράτος - Τι ισχύει για μισθωτούς εργαζόμενους και
επιχειρήσεις

Η 28 Οκτωβρίου αν ήκει πλέον  στις υποχ ρεωτικές
αργίες. Με τον  Νόμο 4808/2021 (άρθρο 60) κατά τις
οποίες απαγορεύεται η απασχ όληση των  μισθωτών ,
καθώς και η λειτουργία των  καταστημάτων  και των
επιχ ειρήσεων  εκτός από εκείν ες που ν όμιμα λειτουρ-
γούν  τις Κυριακές και κατά τις υποχ ρεωτικές αργίες.

Μέχ ρι πριν  από δύο χ ρόν ια, η 28η Οκτωβρίου ήταν
ημέρα προαιρετικής αργίας. Αυτό σήμαιν ε ότι η λειτο-
υργία των  επιχ ειρήσεων  και κατ επέκταση η απασχ όλ-
ηση των  μισθωτών  σ’ αυτές αν ήκαν  αποκλειστικά
στην  διακριτική ευχ έρεια του εργοδότη, οπότε οι
εργαζόμεν οι ήταν  υποχ ρεωμέν οι ν α εργαστούν  εφό-
σον  αποφασίζον ταν  αυτό.

Ωστόσο, από πέρσι, η 28η Οκτωβρίου συγκαταλέγε-
ται στις υποχ ρεωτικές αργίες, γεγον ός που σημαίν ει ότι
απαγορεύεται η απασχ όληση των  μισθωτών , καθώς
και η λειτουργία των  επιχ ειρήσεων  εκτός από εκείν ες
που ν όμιμα λειτουργούν  τις Κυριακές και κατά τις
υποχ ρεωτικές αργίες.

Σύμφων α με το Κέν τρο Πληροφόρησης Εργαζομέ-
ν ων  και Αν έργων  της ΓΣΣΕ, ως προς την  αμοιβή της
Πέμπτης 28 Οκτωβρίου 2021 ισχ ύουν  τα εξής:

Για τις επιχ ειρήσεις που δεν  λειτουργούν :
Στις επιχ ειρήσεις που δεν  λειτουργούν  καταβάλλεται

χ ωρίς κάποια προσαύξηση το σύν ηθες ημερομίσθιο σε
όσους αμείβον ται με ημερομίσθιο, εν ώ σε όσους
αμείβον ται με μισθό καταβάλλεται ο μην ιαίος μισθός
τους.

Για τις επιχ ειρήσεις που ν όμιμα λειτουργούν :
Οι εργαζόμεν οι που θα απασχοληθούν  δικαιούν ται:
1) αν  αμείβον ται με ημερομίσθιο, το σύν ηθες κατα-

βαλλόμεν ο ημερομίσθιό
τους και προσαύξηση 75%
που θα υπολογισθεί στο
ν όμιμο ωρομίσθιό τους για
όσες ώρες απασχ οληθούν

2) στην  περίπτωση που οι εργαζόμεν οι αμείβον ται
με μην ιαίο μισθό:

α) αν  πρόκειται για επιχ ειρήσεις που αργούν  κατά
τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτο-
υργήσουν  την  28η Οκτωβρίου, οφείλεται το 1/25 του
συν ήθως καταβαλλομέν ου μισθού τους και επιπλέον
προσαύξηση 75% επί του ν όμιμου ημερομισθίου για
όσες ώρες απασχ οληθούν

β) αν  πρόκειται για επιχ ειρήσεις που λειτουργούν
ν όμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το ν όμο
αργίες, οφείλεται μόν ον  προσαύξηση 75%, που υπο-
λογίζεται στο 1/25 του ν ομίμου ημερομισθίου τους για
όσες ώρες απασχ οληθούν .

Επιπλέον  οι εργαζόμεν οι θα πρέπει ν α γν ωρίζουν
ότι:

· Δεν  είν αι ν όμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλό-
μεν ης αν άπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχ ρεωτικής
αργίας.

· Το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούν ται
και οι μισθωτοί που βρίσκον ται σε άδεια, χ ωρίς ν α
προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες
της άδειάς τους.

· Σε περίπτωση που ισχ ύουν  ευν οϊκότεροι όροι (πχ
από ΣΣΕ, Καν ον ισμό Εργασίας, επιχ ειρησιακή
συν ήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοι-
βής για την  εργασία σε ημέρα υποχ ρεωτικής αργίας ή
Κυριακής, αυτοί υπερισχ ύουν .
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4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α ́  βαθμού από
τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ,

5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκ-
ηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέν-
τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,

6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθη-
κε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες
κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2012- 2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και

7) οι δαπάνες καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών, των σχολικών μονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στους
Δήμους από 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις ν.3852/2010.
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Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά
Εκδήλωση στη μνήμη 
της Φώφης Γεννηματά  
Το Βιο-

τεχνικό Επι-
μ ε λ η τ ή ρ ι ο
Πειραιά  και η
Ομάδα Γυναι-
κείας Επιχειρ-
ηματικότητας
στο πλαίσιο
κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
ευθύνης, σε
συνεργασία
με το Γ.Α.Ν.Π
Μεταξά, σας
π ρ ο κ α λ ο ύ ν
στην εκδήλω-
ση παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος για την
Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού «Φώφη Γεν-
νηματά»  την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα
18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Β.Ε.Π.
«ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ», Καραΐσκου 111, 3ος
όροφος, Πειραιάς.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στη μνήμη της
Φώφης Γεννηματά.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν: 
Ο Πρόεδρος Β.Ε.Π. κ. Γιώργος Παπαμανώλης-Ντό-

ζας
Ο Υπουργός Υγείας, κ  Θάνος Πλεύρης.
Εκ μέρους της οικογένειας της Φώφης Γεννηματά ,

ο σύζυγός της κ. Ανδρέας Τσούνης.
Ο Διοικητής Γ.Α.Ν.Π Μεταξά, κ. Χαράλαμπος

Τουμπέκης.

Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει η Γενική Γραμμα-
τέας Δημόσιας Υγείας, κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο
Πρόεδρος Επιστημονικής  Επιτροπής Γ.Α.Ν.Π Μετα-
ξά, Ηλίας Ευσταθίου, «Σύγχρονες εξελίξεις στον
καρκίνο του μαστού, Πρόληψη – Θεραπεία».

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 210 4121298 – 210 4174765

Εγκρίθηκε 
χρηματοδότηση από το

«Πράσινο Ταμείου» του
Υπουργείου Περιβάλλοντος

και Ενέργειας ύψους
 550 χιλ. ευρώ

Τ
ο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Αττικής, ως το 1ο πράσι-
νο πανεπιστήμιο στην

Αττική, αναδεικνύει στο Αιγάλεω
(Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου
Ελαιώνα, Πέτρου Ράλλη και
Θηβών) το Πάρκο Ελιάς, που
κατέχει , ως μνημείο αστικού
φυσικού τοπίου, έκτασης
περίπου 8,1 στρεμμάτων και
διασώζει ιστορικό βυζαντινό ναό
του 14ου αιώνα.

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης
του ΠΑΔΑ καθηγητής Πανα-
γιώτης Ε. Καλδής, μετά από την
σύνταξη και έγκριση υποδειγμα-
τικών μελετών αποκατάστασης
και σε στενή συνεργασία με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής
Αττικής, εγκρίθηκε σχετική
χρηματοδότηση από το «Πράσι-
νο Ταμείου» του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και  Ενέργειας
ύψους 550 χιλ. ευρώ.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ καθη-
γητής Παναγιώτης Ε. Καλδής
ευχαρίστησε τον Στάθη Σταθό-
πουλο, Πρόεδρο του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου και τα στελέχη του για
την συμβολή τους στην εν λόγω
έγκριση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου εξήρε την ταχεία ανά-
πτυξη του ΠΑΔΑ και επικεν-
τρώθηκε στην ξεχωριστή και
μοναδική σημασία του έργου για
την Δυτική Αττική προσδίδοντας
εύσημα για την πρωτοβουλία.

Κεντρικός στόχος του έργου
είναι η διατήρηση και ο εμπλου-
τισμός της βιοποικιλότητας στην
περιοχή, η ενδυνάμωση του
πράσινου περιεχομένου του
ΠΑΔΑ και η δημόσια επισκε-
ψιμότητα των χώρων του.

Ακόμη, το έργο αναμένεται να
συμβάλλει στην εξυγίανση του
περιβάλλοντος χώρου της Πανε-
πιστημιούπολης Αρχαίου
Ελαιώνα στο Πάρκο Ελιάς, με
στόχο τη συστηματικότερη απο-
στράγγιση των υδάτων, την αξιο-
ποίησή τους στη συντήρηση της
πλούσιας χλωρίδας του περι

βάλλοντος χώρου και την απο-
φυγή πλημμυρικών φαινομένων
στην ευρύτερη περιοχή αλλά και
στην λεκάνη απορροής του Κηφ-
ισού.

Οι επιμέρους φυτεύσεις
κατάλληλα προσαρμοσμένων
αρωματικών φυτών, θάμνων και
μερικών επιπλέον ελαιόδεντρ-
ων θα έχουν θετικό αντίκτυπο
και στην δέσμευση διοξειδίου
του άνθρακα που είναι άλλο ένα
από τα ζητούμενα αναχαίτισης
της κλιματικής αλλαγής.

Μία εμβληματική δράση του
έργου είναι ακόμη η προστασία,
συντήρηση και  ανάδειξη του
ιστορικού Βυζαντινού Ναού
Αγίου Ιωάννη Μπενιζέλων, που
βρίσκεται στον ευρύτερο περι-
βάλλοντα χώρο της Πανεπι-
στημιούπολης Αρχαίου
Ελαιώνα, συμβάλλοντας στην
περαιτέρω ανάδειξη της ιστορ-
ικότητας της περιοχής. Ο Βυζαν-
τινός Ναός Αγίου Ιωάννη των
Μπενιζέλων χρονολογείται από
τον 14ο αιώνα και κατασκευά-
στηκε στην έκταση που τότε
ανήκε στην ιστορική Αθηναϊκή
οικογένεια Παλαιολόγων –
Μπενιζέλων.

Κεντρικό άξονα του έργου
αποτελεί η ανάδειξη συγκεκρι-
μένων στοιχείων του ιστορικού
τοπίου της Αττικής με στόχο την
διαμόρφωση ενός σύγχρονου
πανεπιστημιακού χώρου
υψηλού κύρους, καθώς και την
μετατροπή του σε Πράσινη –
Μπλε Υποδομή[1]. Η αξιο-
ποίηση και η επαναφορά χαρακ-
τηριστικών στοιχείων του ιστορι-
κού Ελαιώνα της Αθήνας-Αττι-
κής, θα αναδείξει  το Πάρκο
Ελιάς σε έναν πόλο πρασίνου
όχι  μόνο για το ακαδημαϊκό
οικοσύστημα, αλλά και για τους
κατοίκους της ευρύτερης περ-
ιοχής, ενισχύοντας την έννοια
του πράσινου πανεπιστημίου.

Το έργο θα διασφαλίσει
ακόμη, τη διευκόλυνση της πρό-
σβασης στην Πανεπι-
στημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα,
και συγκεκριμένα μέσω της απε-
υθείας σύνδεσης του Ιδρύματος
με την εγγύς πεζογέφυρα επί
της Οδού Πέτρου Ράλλη, καθώς
και της ασφαλούς όδευσης Ατό-
μων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) που
δυσκολεύονται αρκετά στην παρ-
ούσα κατάσταση.

Η προσέλκυση ενδιαφερομέ-
νων της ευρύτερης περιοχής
και φοιτητών θα παράσχει την
δυνατότητα για την υλοποίηση
προγραμμάτων υπαίθριας
διδασκαλίας, μορφωτικών δρά-
σεων και εκδηλώσεων, καθώς
και αναψυχή. 

Για το σκοπό αυτό, προβλέπε-
ται η δυνατότητα τοποθέτησης
κιοσκιών κατά μήκος των επι-
μέρους πεζοδρόμων διέλευσης
με σκοπό την ανάδειξη του περ-
ιεχομένου του συνόλου των
ακαδημαϊκών Τμημάτων των 6
Σχολών του ΠΑΔΑ, την διεξαγω-
γή ανοικτών δραστηριοτήτων
επαγγελματικού προσανατολι-
σμού, επιστημονικών και ακαδ-
ημαϊκών εκθέσεων, όπως και
περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών
δράσεων εντός του χώρου του
Πάρκου Ελιάς.

Η ανάπλαση του Πάρκου Ελιάς
διασφαλίζει τη διάσωση ενός
από τα πλέον σημαντικά μνημεία
αστικού φυσικού τοπίου του
Λεκανοπεδίου Αθηνών, δημιο-
υργώντας ένα νέο, σύγχρονο
πόλο πρασίνου και δραστηριο-
τήτων και συμβάλλοντας σε μια
υψηλού επιπέδου συνολική
εικόνα του χώρου του Πανεπι-
στήμιου Δυτικής Αττικής.

(πηγή : www.esos.gr)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Αναδεικνύει το Πάρκο Ελιάς ως μνημείο 
αστικού φυσικού τοπίου 

ΕΕυυχχάάρριισστταα  ννέέαα  γγιιαα  ττοονν
5588χχρροοννοο  ααγγννοοοούύμμεεννοο  σσττηηνν
ΕΕλλεευυσσίίνναα

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάν ισης
εν ός μεσήλικα άν δρα (58 χρον ών ) στην
ευρύτερη περιοχή της Ελευσίν ας.
Σύμφων α με ασφαλείς πληροφορίες, ο
58χρον ος εν τοπίστηκε σώος το βράδυ της
Κυριακής 16 Οκτωβρίου στην  ίδια περιοχή.

Είχε χαθεί από την  Πέμπτη 13 Οκτωβρίου
και για τον  εν τοπισμό του, είχε εν εργοποι-
ηθεί ο μηχαν ισμός “Missing Alert”.
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∆∆ιιααννοοµµήή  ττρροοφφίίµµωωνν  γγιιαα
ττοουυςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  

ττοουυ  ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς  ΤΤΕΕΒΒΑΑ

Σήµερα και αύριο στον
∆ήµο Ιλίου 

∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών 

ΈΈρρχχεεττααιι  σσττηηνν  ππόόλληη  ττοο  
ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΚΚύύππεελλλλοο  
MMoouunnttaaiinn  BBiikkee  DDoowwnnhhiillll  

Σας προσκαλούµε όλους σε αυτό το µεγάλο αθλ-
ητικό γεγονός µε στόχο να γίνει θεσµός για την
πόλη µας

Η ∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΝΠ∆∆) του
∆ήµου Αχαρνών, σε συνεργασία µε την εταιρεία
Cravity Freaks, διοργανώνει το Πανελλήνιο
Κύπελλο Mountain Bike Downhill 2022, στο
Μετόχι Πάρνηθας και πιο συγκεκριµένα στο Roz
Parnithas Trail, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου
2022.

Σας περιµένουµε όλους!!

ΟΟ∆∆ήήµµοοςς  ΙΙλλίίοουυ  εεννηηµµεερρώώννεειι  γγιιαα  ττηη  δδιιααννοο--
µµήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ΤΤΕΕΒΒΑΑ,,  ΤΤρρίίττηη
1188..1100..22002222  κκααιι  ΤΤεεττάάρρττηη  1199..1100..22002222,,

ώώρρεεςς  0099::0000  έέωωςς  1133::3300,,    σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  εεφφααρρµµοογγήήςς
ττοουυ  ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς  ΕΕππιισσιιττιισσττιικκήήςς  κκααιι  ΒΒαασσιικκήήςς
ΥΥλλιικκήήςς  ΣΣυυννδδρροοµµήήςς  γγιιαα  ττοο  ΤΤααµµεείίοο  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς
ΒΒοοήήθθεειιααςς  ΑΑππόόρρωωνν  ((FFEEAADD//TTEEBBAA))..

Η διανοµή θα πραγµατοποιηθεί στο Κοινω-
νικό Παντοπωλείο του ∆ήµου (Αίαντος 59) και
ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι οι δικαι-
ούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγ-
γύης (ΚΕΑ) που έχουν δηλώσει ότι επιθυµούν
να συµµετέχουν και στο Πρόγραµµα ΤΕΒΑ, οι
οποίοι για την παραλαβή των προϊόντων θα πρέ-
πει να έχουν µαζί τους την Αστυνοµική Ταυ-
τότητα, τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφ-
άλισης – A.M.K.A. και καρότσι µεταφοράς.

Σε περίπτωση που ο ωφελούµενος αδυνατεί να
προσέλθει την ηµέρα διανοµής, τα τρόφιµα µπο-
ρεί να παραλάβει µέλος της οικογένειάς του,
προσκοµίζοντας έγγραφα στα οποία εµφαίνεται
ο ΑΜΚΑ και τα στοιχεία ταυτότητας του ιδίου
και του ωφελούµενου. Σε διαφορετική περίπτω-
ση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο) απαι-
τείται εξουσιοδότηση µε το γνήσιο της υπογρα-
φής του ωφελούµενου.

Προς αποφυγή συνωστισµού, οι δικαιούχοι θα
πρέπει να προσέρχονται κατά την αναγραφό-
µενη ώρα στο γραπτό µήνυµα που τους έχει
αποσταλεί στον αριθµό κινητού τηλεφώνου που
έχουν δηλώσει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνι-
κή Υπηρεσία και συγκεκριµένα στην κυρία
Ευτυχία Ξανθουδάκη, τηλ. 213 2030010 και
στο Κέντρο Κοινότητας τηλ. 213 2030006 &
213 2030007, ∆ευτέρα έως Παρασκευή, ώρες
08:00 – 14:00.

Η Διεθν ή Ημέρα Εξάλειψης της Φτώχ ειας αποτελεί μια
αφύπν ιση για έν α παγκόσμιο φαιν όμεν ο με βαθύ οικο-
ν ομικό,  κοιν ων ικό και ψυχ ολογικό αποτύπωμα στις
σύγχ ρον ες κοιν ων ίες μας. Για το λόγο αυτό, ο αγών ας
για την  εξάλειψη της φτώχ ειας, απαιτεί τη συστράτευ-
ση όλων  των  δυν άμεων  της πολιτείας αλλά και την
κιν ητοποίηση όλων  των  υγιών  αν ταν ακλαστικών  των
αν θρώπων  για το συν άν θρωπο.

Είν αι γεγον ός ότι τα μην ύματα για την  γιγάν τωση του
αριθμού των  συν αν θρώπων  μας που βιών ουν  συν θ-
ήκες φτώχ ειας ή βρίσκον ται στο κατώφλι της είν αι
ιδιαίτερα δυσοίων α. Απέν αν τι σε αυτές τις προβλέ-
ψεις, απαιτούν ται πράξεις, οι οποίες θα εν ισχ ύσουν
το πλέγμα προστασίας των  αδυν άμων .

Στην  Περιφέρεια Αττικής, αν αγν ωρίζον τας το χ ρέος
μας ν α συμβάλλουμε σε εθν ικό επίπεδο για την  επίτε-
υξη κοιν ων ικής δικαιοσύν ης για όλους, προσπαθούμε
ν α αν αδείξουμε την  Αττική σε μια Περιφέρεια Αν θρω-
πιάς και Αλληλεγγύης. Σε συν εργασία με δήμους και
κοιν ων ικούς φορείς, όλοι μαζί σε μια συμμαχ ία
ισχ υρής κοιν ων ικής ευθύν ης, υλοποιούμε δράσεις και
προγράμματα που αφορούν  στην  καθημεριν ή λειτο-
υργία και υποστήριξη σε κέν τρα κοιν ότητας, δομές
παροχ ής βασικών  αγαθών , δομές αστέγων , κέν τρα
ημερήσιας φρον τίδας ηλικιωμέν ων , ΚΔΗΦ, ξεν ών ες
και συμβουλευτικά κέν τρα για κακοποιημέν ες
γυν αίκες.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
χ ρηματοδοτείται η λειτουργία περίπου 300 Δομών  και
Κέν τρων  Παροχ ής Κοιν ων ικής μέριμν ας και φρον -
τίδας, συν ολικού προϋπολογισμού περίπου 160 εκα-
τομμυρίων  ευρώ, εν ώ αν  προσθέσουμε και τις δράσεις
εν αρμόν ισης και εκπαιδευτικής υποστήριξης, ο συν ο-
λικός προϋπολογισμός ξεπερν άει τα 400 εκατομμύρια
ευρώ. 

Παράλληλα, στο ν έο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021 -
2027 προβλέπον ται  650 εκ. ευρώ για την  Εν ίσχ υση
της Κοιν ων ικής Συν οχ ής, τη βελτίωση της υγειον ομι-

κής περίθαλψης και για την  κατασκευή υποδομών
εκπαίδευσης και κοιν ων ικής πρόν οιας.

Πιο συγκεκριμέν α, οι βασικές μας προτεραιότητες και
για την  ν έα προγραμματική περίοδο 2021 – 2027
είν αι:

1. Η συν έχ ιση και εν ίσχ υση (όπου απαιτείται) των
Δομών  Κοιν ων ικής Εν σωμάτωσης και Καταπολέμησης
της φτώχ ειας που χ ρηματοδοτούν ται ήδη από το ΠΕΠ
Αττικής 2014-2020 (Κέν τρα Κοιν ότητας, Δομές Αστέ-
γων  και Αν οικτά Κέν τρα Ημέρας, Δομές για τις κακο-
ποιημέν ες γυν αίκες κλπ).

2. Η δρομολόγηση ν έων  δράσεων  κοιν ων ικού χ αρ-
ακτήρα, όπως οι Στέγες Υποστηριζόμεν ης Διαβίωσης
για παιδιά μεταν αστών , η εν σωμάτωση περιθωριοποι-
ημέν ων  και ευπαθών  ομάδων  όπως Ρομά, Πρόσφυ-
γες, Μεταν άστες, η προστασία και φρον τίδα ηλικιωμέ-
ν ων , παιδιών  και ατόμων  με αν απηρία κ.α.

3. Η εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτι-
κές και βιώσιμες υπηρεσίες απασχ όλησης, τόσο για
αν έργους όσο και για εργαζόμεν ους.

4. Η εν ίσχ υση υποδομών  και δράσεων  εκπαίδευ-
σης, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

Για την  Περιφέρεια Αττικής, ο αγών ας για την  εξά-
λειψη της φτώχ ειας και την  υποστήριξη των  ευάλωτων
συμπολιτών  μας είν αι καθημεριν ός και αποφασι-
στικός. 

Δήλωση του Περιφερειάρχη Αττικής για τη Διεθνή 
Ημέρα Εξάλειψης της Φτώχειας

‘‘’’ΑΑππααιιττοούύννττααιι  ππρράάξξεειιςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  εεννιισσχχύύσσοουυνν
ττοο  ππλλέέγγμμαα  ππρροοσστταασσίίααςς  ττωωνν  ααδδυυννάάμμωωνν’’’’



ΣΣττιιςς  2211//1100  ηη  ννέέαα  
σσυυννεεδδρρίίαασσηη  
ττοουυ  ΤΤοοππιικκοούύ  

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ΚΚιιννέέττααςς

Στο Κοινοτικό Κατάστημα Κινέτας του Δήμου Μεγα-
ρέων (58o χλμ, Π.Ε.Ο.Α.Κ) θα πραγματοποιηθεί η τακτι-
κή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κινέτας
την 21η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19:00 για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημε-
ρησίας Δ/ξεως:

1. Περί τοποθέτησης μηχανήματος ΑΤΜ της
EURONET.

2. Περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου
χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων για το έτος 2022,
στον Μιχαήλ Πιπέρη του Ευάγγελου, για κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ιδιοκτησίας του, το
οποίο βρίσκεται και λειτουργεί στην οδό Θεοφανίδη περ-
ιοχή Λάκκα -Κινέτας του Δήμου Μεγαρέων.

3. Ενημερωτική συζήτηση για θέματα που απασχολούν
την περιοχή μας.

ΗΗ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΚΚιιννέέττααςς
ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΜΜππααλλττσσιιώώττηη

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-7

Με στόχο την ενημέρωση και την
καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατι-
κού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει
την προσωρινή τροποποίηση της
διαδρομής της λεωφορειακής γραμ-
μής 723 ΦΥΛΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
(ΚΥΚΛΙΚΗ), λόγω έργων κατασκε-
υής αγωγού ομβρίων επί της Λ.
Φυλής, μεταξύ των οδών Αριστοτέ-
λους έως Θρασυβούλου, στο Δήμο
Φυλής, για χρονικό διάστημα 3
μηνών,  ως εξής:

Λεωφορειακή γραμμή 723
Διαδρομή προς Φυλή

Από Λ. Φυλής, δεξιά Αριστοτέλο-
υς, αριστερά Θρασύλλου, δεξιά Θρα-
συβούλου, τέρμα.

Ίδρυση προσωρινής στάσης:

Επί  της οδού Θρασυβούλου 32-
34.

Στάσεις που προσωρινά εγκατα-
λείπονται:

ΓΗΠΕΔΟ, επί της οδού Φυλής

ΑΓ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, επί της οδού
Θρασυβούλου

Διαδρομή προς Άνω Λιόσια

Από τέρμα, Θρασυβούλου, αριστε-
ρά Θρασύλλου, δεξιά Αριστοτέλους,
αριστερά Λ. Φυλής συνέχεια κανονι-
κά η εγκεκριμένη διαδρομή.

Ίδρυση προσωρινής στάσης:

Επί  της οδού Θρασυβούλου έναν-
τι του αρ.32.

Στάση που προσωρινά εγκατα-
λείπεται:

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ , επί της οδού
Φυλής

Τ
ο θέμα της διεύρυν σης του ωραρίου λειτουργίας
των  δημοτικών  παιδικών  σταθμών  αποσύρθηκε
από θέμα συζήτησης του Εθν ικού Συμβουλίου

Προσχ ολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, εν ώ δόθη-
κε στο μέλλον  δέσμευση συμμετοχ ής των  εκπρ-
οσώπων  της ΠΟΕ-ΟΤΑ σε οποιαδήποτε συζήτηση
αν αφορικά με τους δημοτικούς παιδικούς Σταθμούς
από τον  πρόεδρο του Εθν ικού Συμβουλίου Προσχ ολι-
κής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης.

Σύμφων α με αν ακοίν ωση της ΠΟΕ – ΟΤΑ:

Η μεγάλη συμμετοχ ή των  εργαζομέν ων  στους Δημο-
τικούς Παιδικούς Σταθμούς όλης της χ ώρας στην  προ-
ειδοποιητική Στάση Εργασίας αλλά και στην  Συγκέν τρ-
ωση Διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α., ως έν α πρώτο μέτρο αν τίδρασης στον  σχ εδια-
σμό διεύρυν σης του ωραρίου λειτουργίας των  Δημο-
τικών  Παιδικών  Σταθμών  αλλά και στην  προσπάθεια
εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος «Κυψέλη»,
μαρτυρούν  την  αν αστάτωση και την  έν τον η δυσα-
ρέσκεια που επικρατεί για την  συν εχ ιζόμεν η απαξίω-
ση του θεσμού των  Δημοτικών  Παιδικών  Σταθμών .

Ως Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφρά-
σαμε στα Μέλη του Εθν ικού Συμβουλίου Προσχ ολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης τις διαχ ρον ικές θέσεις
των  εργαζομέν ων  για την  εν ίσχ υση του ρόλου των
Δημοτικών  Παιδικών  Σταθμών .

Διατυπώσαμε επίσης το πάγιο αίτημα για Εν ιαίο
Εκπαιδευτικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα που θα καταρτι-
στεί με την  επιστημον ική γν ώση και τεκμηρίωση των
Ελλην ικών  Δημόσιων  Παν επιστημίων  και όχ ι ιδιωτών
και Μ.Κ.Ο., που αποσκοπούν  στην  απορρόφηση
κον δυλίων  και το κέρδος.

Το θέμα της διεύρυν σης του ωραρίου λειτουργίας των
Δημοτικών  Παιδικών  Σταθμών  αποσύρθηκε από θέμα
συζήτησης του Εθν ικού Συμβουλίου Προσχ ολικής
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης, εν ώ δόθηκε στο μέλλον
δέσμευση συμμετοχ ής των  εκπροσώπων  της Ομο-
σπον δίας σε οποιαδήποτε συζήτηση αν αφορικά με
τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς από τον  Πρόε-
δρο του Εθν ικού Συμβουλίου Προσχ ολικής Αγωγής και
Διαπαιδαγώγησης. 

Εφιστούμε την  προσοχ ή και καλούμε σε αγων ιστική
επαγρύπν ηση τους εργαζόμεν ους στους Παιδικούς
Σταθμούς όλης της χ ώρας.

Η απόσυρση του θέματος σήμερα είν αι η αρχ ή του
αγών α και όχ ι το τέλος του. Οι εργαζόμεν οι στους
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς διεκδικούν  και μάχ ον -
ται για:

Προσλήψεις μόν ιμου προσωπικού (Παιδαγωγικού και
Βοηθητικού).

Μον ιμοποίηση των  εργαζομέν ων  που απασχ ο-
λούν ται με συν εχ είς Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Π.Α.).

Εν ιαίο Εκπαιδευτικό-Παιδαγωγικό Πρόγραμμα
Προσχ ολικής Αγωγής με ευθύν η των  Ελλην ικών  Δημό-
σιων  Παν επιστημίων .

Δωρεάν  φιλοξεν ία όλων  των  παιδιών .
Άμεσα κατάργηση των  τροφείων . Σκοπός, ν α μπει

τέλος στην  οργαν ωτική και λειτουργική απαξίωση των
Δημοτικών  Παιδικών  Σταθμών  που αποδεδειγμέν α
αποτελούν  το «αποκούμπι» ιδιαίτερα των  φτωχ ών  και
ευάλωτων  οικογεν ειών , παρέχ ον τας όμως ταυτόχ ρον α
ποιοτικές παιδαγωγικές υπηρεσίες στα φιλοξεν ούμεν α
παιδιά που θα πρέπει ν α αποτελούν  το πρώτο εάν
όχ ι το μόν ο μέλημα όλων  μας!!

Αποσύρθηκε το θέμα διεύρυνσης του ωραρίου Αποσύρθηκε το θέμα διεύρυνσης του ωραρίου 
λειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμώνλειτουργίας των δημοτικών παιδικών σταθμών

Τροποποίηση της διαδρομής της λεωφορειακής γραμμής 723
ΦΥΛΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ) για 3 μηνες λόγω έργων 



Σε συν έχ εια δημοσιεύματος
στην  έν τυπη και ηλεκτρον ική
έκδοση της ΕΦΣΥΝ με τίτλο "Fake
news", ο ΑΔΜΗΕ απαν τά ότι το
ρεκόρ ΑΠΕ που σημειώθηκε στις 7
Οκτωβρίου ήταν  πέρα για πέρα
αληθιν ό, καθώς η εγχ ώρια ζήτηση
όπως και μέρος των  εξαγωγών
ηλεκτρικής εν έργειας καλύφθηκαν
κατά 100% από ΑΠΕ για 5
συν εχ όμεν ες ώρες. 

Είν αι αυτον όητο ότι για λόγους
ευστάθειας και ασφαλούς λειτο-
υργίας του ηλεκτρικού συστήματος
διατηρείται πάν τοτε έν α μικρό
ποσοστό παραγωγής από μον ά-
δες συμβατικού καυσίμου (που για
τις συγκεκριμέν ες 5 ώρες ήταν  της
τάξης των  300 MW για λόγους εφε-
δρείας, εν ώ τα υπόλοιπα 600 MW
χ ρησιμοποιήθηκαν  αποκλειστικά
για το πρόγραμμα εξαγωγών ). 

Αυτό συμβαίν ει διότι οι ΑΠΕ
είν αι στοχ αστικές, δηλαδή η παρ-
αγωγή τους μεταβάλλεται αν άλογα

με τις καιρικές συν θήκες και εάν
σταματήσει απότομα η ηλιοφάν εια
ή ο αέρας ή συμβεί κάποια βλάβη
σε μον άδα παραγωγής, θα πρέπει
ν α είμαστε σε θέση ν α καλύψουμε
άμεσα το ηλεκτρικό φορτίο. 

Το πρόβλημα αυτό θα ελαχ ιστο-
ποιούν ταν  αν  είχ αμε τη δυν ατότ-
ητα ν α αποθηκεύσουμε εν έργεια.

Όλα τα δεδομέν α για τη λειτο-

υργία του ελλην ικού Συστήματος
Μεταφοράς είν αι πάν τοτε διαθέσι-
μα από την  εφαρμογή IPTO
Analy tics, με την  οποία ο Διαχ ει-
ριστής εν ημερών ει τους πολίτες σε
πραγματικό χ ρόν ο και με απόλυτη
διαφάν εια. 

Η πράσιν η μετάβαση είν αι
πραγματικότητα και όχ ι f ake
news.

8-θριάσιο Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022

Μηταράκης: Στον ΟΗΕ 
το περιστατικό με τους 92

γυμνούς μετανάστες στον Έβρο

Για το σοκαριστικό περιστατικό με την διά-
σωση 92 μεταναστών στον Έβρο από τις
ελληνικές αρχές, οι οποίες τους εντόπισαν

γυμνούς και κακοποιημένους, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο
υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μητα-
ράκης.

Ειδικότερα, ο κ. Μηταράκης επεσήμανε πως
«ακόμη ένα θλιβερό επεισόδιο “γράφτηκε” στον
Έβρο, με την Τουρκία σε ρόλο πρωταγωνιστή, να
εργαλειοποιεί εκ νέου μετανάστες, αυτή τη φορά 92
άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν γυμνά και τραυματι-
σμένα στον Έβρο».

Συνεχίζοντας ο υπουργός Μετανάστευσης και
Ασύλου σημείωσε πως έχει ζητήσει και θα δει την
ερχόμενη Δευτέρα τον πρόεδρο της Γενικής Συνέ-
λευσης των Ηνωμένων Εθνών και έχει ήδη ενημε-
ρώσει και τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, θα κάνει έναν κύκλο
επαφών και «θα δείξω τις φωτογραφίες, ενώ έχουμε
κι άλλο υλικό, όπως βίντεο».

Οι ελληνικές αρχές φρόντισαν αμέσως να καλυφθούν
οι ανάγκες τους για ένδυση και σίτιση. Με το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη να κάνει λόγο για απάνθρωπη
εργαλειοποίηση παράτυπων μεταναστών.      

«Η Τουρκία συνεχίζει απροκάλυπτα να εργαλειοποιεί
μετανάστες, να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, να
καταπατά το Διεθνές Δίκαιο», υπογραμμίζει στην ανα-
κοίνωσή του το υπουργείο.

«Χθες, η προκλητικότητά της ξεπέρασε κάθε όριο,
όταν και Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξ-
ης Φερών, σε συνεργασία με τον frontex, διέσωσαν 92,
συνολικά, παράνομους μετανάστες από τις όχθες του
ποταμού Έβρου, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί στο
σημείο εντελώς γυμνοί και χωρίς να φέρουν τον παρα-
μικρό εξοπλισμό», επισημαίνεται στην ανακοίνωση και
σημειώνεται:

«Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, όπως οι ίδιοι δήλωσαν
στους Έλληνες αστυνομικούς, είχαν μεταφερθεί στον
Έβρο με τρία οχήματα των Τουρκικών αρχών, ενώ εν
συνεχεία επιβιβάστηκαν σε πλαστικές λέμβους, για να
διέλθουν στην ελληνική πλευρά».

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατήγγειλε χθες την
συμπεριφορά της Τουρκίας στο συμβούλιο υπουργών
Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης στο Λουξεμβούργο,
ενώ ενημέρωσε και την αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο
για τις καθημερινές της προκλήσεις, παρουσιάζοντας
και οπτικοακουστικό υλικό.

«Την ώρα που η Ελλάδα προστατεύει αποτελεσματι-
κά τα σύνορά της, επιδεικνύοντας σεβασμό στην ανθ-
ρώπινη ζωή, η Τουρκία συνεχίζει να αγνοεί όχι μόνο το
Διεθνές Δίκαιο, αλλά και τη στοιχειώδη ανθρώπινη
συμπεριφορά», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

ΑΔΜΗΕ: Η πράσινη μετάβαση είναι 
πραγματικότητα και όχι fake news

Η
Ευρωπαϊκή Επιτρ-
οπή των Περιφερ-
ειών υποστηρίζει

σθεναρά την αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει» και
την ενίσχυση των
κυρώσεων και ζητεί οικονο-
μική αποζημίωση για τις
τοπικές και περιφερειακές
αρχές, καθώς η ρύπανση
πλήττει πρώτα τοπικά.

Οι περιφέρειες και οι
δήμοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συνεχίζουν να πιέζουν για ένα φιλόδοξο ενεργειακό
και κλιματικό πρόγραμμα που θα επιταχύνει τη βιώσιμη και
δίκαιη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, προστα-
τεύοντας παράλληλα το περιβάλλον, μειώνοντας τη ρύπαν-
ση και βελτιώνοντας την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης
των πολιτών. Σε γνωμοδότηση σχετικά με την αναθεώρηση
της Οδηγίας για τις Βιομηχανικές Εκπομπές, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) τονίζει την ανάγκη προσα-
ρμογής των περιβαλλοντικών στόχων και των στόχων αντα-
γωνιστικότητας για την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού
από τρίτες χώρες. Τα μέλη της ΕτΠ επισημαίνουν την
έλλειψη συνοχής στην εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη
και ζητούν να επαναπροσανατολιστούν οι κυρώσεις προς
όφελος των δήμων και των περιφερειών ως μια μορφή αντι-
στάθμισης για τις επιπτώσεις της βιομηχανικής ρύπανσης.

Ο κλάδος της βιομηχανίας αντιπροσωπεύει σημαντικό
μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και
της συνολικής ρύπανσης στην ΕΕ. Η μείωση των εκπομπών
και της ρύπανσης από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις
είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ενεργειακών,
κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, συμπερι-
λαμβανομένης της φιλοδοξίας της ΕΕ για μηδενική ρύπαν-
ση,στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Συμβάλλοντας στη συνεχιζόμενη αναθεώρηση των μέτρων
για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τη βιομηχανία, η
ΕτΠ εξέδωσε τη γνωμοδότηση «Οδηγία για τις βιομηχανικές
εκπομπές (IED)».

Περίπου 50.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην ΕΕ υπό-

κεινται στους κανόνες που ορίζει
η παρούσα οδηγία, η αναθεώρη-
ση της οποίας στοχεύει στη
μείωση των εκπομπών, την
προώθηση της αποδοτικότητας
των πόρων και τον περιορισμό
της χρήσης επικίνδυνων
χημικών ουσιών με τη θέσπιση
συμφωνημένων προτύπων για
διαφορετικές βιομηχανικές δρα-
στηριότητες.

Ο εισηγητής της ΕτΠ Jean-
Noël Verfaillie (FR/Renew Europe), δήμαρχος Marly, δήλωσε:
«Οι βιομηχανικές εκπομπές είναι σίγουρα μια υποθεση
υψηλής τεχνολογίας, αλλά όχι λιγότερο ευαίσθητη πτυχή για
την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι
οποίες υπόκεινται σε παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πρέπει να
βελτιώσουμε την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές με
σύνεση, ενθαρρύνοντας καινοτόμες βιομηχανικές διαδι-
κασίες που συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση της ΕΕ, δια-
σφαλίζοντας παράλληλα ένα ρυθμιστικό τοπίο ευνοϊκό για τη
στρατηγική της βιομηχανικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η έλλειψη της οποίας αποκαλύφθηκε ξεκάθαρα
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19».

Οι περιφέρειες και οι πόλεις της ΕΕ υπενθυμίζουν ότι η
ρύπανση πλήττει πρώτα τοπικά, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο το
περιβάλλον όσο και την υγεία των πολιτών και την ποιότητα
της ζωής τους. Ως εκ τούτου, οι τοπικές και περιφερειακές
αρχές ζητούν να λάβουν αντισταθμιστικές πληρωμές από
κυρώσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, υγειο-
νομικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της
ρύπανσης.

Η ΕΤΠ τονίζει ότι οποιαδήποτε επέκταση του IED σε νέους
τομείς πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση κόστους-οφέλους.
Τα μέλη της ΕτΠ καλούν τους συννομοθέτες της ΕΕ να κάνουν
την εφαρμογή του IED πιο συνεπή και να λάβουν υπόψη το
κόστος και τις προκλήσεις της μετάβασης στο πλαίσιο της
εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί ο
αθέμιτος ανταγωνισμός από τρίτες χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 
υποστηρίζει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

Ζητεί οικονομική αποζημίωση για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές,
καθώς η ρύπανση πλήττει πρώτα τοπικά
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Έ
ξτρα πακέτο παρεμβά-
σεων άνω των 400 εκατ.
ευρώ για τη στήριξη των
νοικοκυρών λόγω της

αύξησης στις τιμές των υγρών καυ-
σίμων εξετάζει η
κυβέρνηση. 
Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το

πετρέλαιο κίνησης με το υπουρ-
γείο Οικονομικών να είναι έτοιμο
να επαναφέρει την επιδότηση
στην τιμή πώλησής του η οποία
εκτοξεύτηκε από την 1η Οκτωβρίου
και έχει υπερβεί την τιμή πώλησης
της απλής αμόλυβδης βενζίνης.

Στο οικονομικό επιτελείο έχει
σημάνει συναγερμός καθώς η
αύξηση της τιμής του πετρελαίου
κίνησης έχει αντίκτυπο στην εφο-
διαστική αλυσίδα και προκαλεί
ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα
λόγω του υψηλού μεταφορικού
κόστους. Ταυτόχρονα, το υπουρ-
γείο Οικονομικών προσανατολίζε-
ται στην επέκταση της επιδότησης
στο πετρέλαιο θέρμανσης ακόμη
και  μέχρι τον Απρίλιο του 2023
που λήγει η περίοδος της  διάθε-
σής του,  χωρίς να αποκλείεται η
αύξηση του ποσού της επιδότησης
πάνω από τα 25 λεπτά το λίτρο.

Ωστόσο το είδος, η
έκταση και το χρονο-
διάγραμμα των πρό-
σθετων παρεμβάσεων
θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομι-
κά περιθώρια και την πορεία των
τιμών στην αγορά. Σαφή ένδειξη
για τα ταμειακά περιθώρια θα
αποτελέσουν τα στοιχεία για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού στο
εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμ-
βρίου 2022 που αναμένεται να
ανακοινώσει σήμερα το υπουρ-
γείο Οικονομικών με τις πληροφο-
ρίες να κάνουν λόγο για διατήρηση
του υψηλού πλεονάσματος στα
φορολογικά έσοδα.

Πάντως η εικόνα που καταγράφ-
εται στις τιμές στο πετρέλαιο και
το φυσικό αέριο είναι ιδιαίτερα
ρευστή και δεν οδηγεί ακόμα σε
ασφαλή συμπεράσματα καθώς
ενώ πριν από δέκα ημέρες  το
κόστος θέρμανσης με πετρέλαιο
ήταν φθηνότερο σε σχέση με το
φυσικό αέριο, τα δεδομένα έχουν
ανατραπεί και αυτή τη στιγμή το
κόστος με χρήση φυσικού αερίου
είναι πια κατά 15%  χαμηλότερο.
Όπως επισημαίνουν στελέχη του
υπουργείου Οικονομικών  ο

φετινός χειμώνας θα έχει μια
μεγάλη ιδιομορφία, όπου οι τιμές
σε καύσιμα, αέριο και ρεύμα μπο-
ρεί να  μεταβάλλονται και να ανα-
τρέπονται συνεχώς. 

Είναι ενδεικτικό ότι οι τιμές του
φυσικού αερίου έχουν αποκλιμα-
κωθεί, δίνοντας σημαντική ανάσα
στον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα μέτρα

Ενόψει του δύσκολου χειμώνα τα
«πυρομαχικά» που εξετάζει να
ρίξει η κυβέρνηση για να σβήσει
μέρος της «φωτιάς» που έχει ανά-
ψει στους καταναλωτές το ράλι
των τιμών στα υγρά καύσιμα είναι:

1.      Πετρέλαιο κίνησης: Επανα-
φορά της επιδότησης των 15
λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο
κίνησης για διάστημα τριών μηνών
καθώς οι αυξήσεις επιβαρύνουν το
μεταφορικό κόστος για τις επιχει-
ρήσεις και μετακυλίονται στις
τιμές για τον καταναλωτή. Η πιθ-
ανότερη ημερομηνία ενεργο-
ποίησης του μέτρου είναι η 1η
Νοεμβρίου χωρίς να αποκλείεται

η παρέμβαση να έρθει νωρίτερα
ανάλογα με τις εξελίξεις στο
μέτωπο των διεθνών τιμών και τα
δημοσιονομικά περιθώρια.

2.      Πετρέλαιο θέρμανσης. Σχε-
διάζεται επέκταση της επιδότησης
στην αντλία για το  πετρέλαιο θέρ-
μανσης έως και τον Απρίλιο του
2023 που με βάση το αρχικό χρο-
νοδιάγραμμα λήγει στο τέλος του
έτους χωρίς να αποκλείεται ακόμα
και αύξηση του ποσού της επιδότ-
ησης που σήμερα μαζί με το ΦΠΑ
φθάνει τα 25 λεπτά το λίτρο. 

Η διάρκεια και το ύψος της
επιδότησης θα αποφασισθούν το
Δεκέμβριο ανάλογα με τις
εξελίξεις στην αγορά και τα ταμει-
ακά περιθώρια για το 2023. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις
δηλώσεις του υπουργού Οικονο-
μικών Χρήστου  Σταϊκούρα, στο
τέλος Δεκεμβρίου και ανάλογα με
τις τιμές του πετρελαίου που θα
επικρατούν στην αγορά θα αποφ-
ασιστεί  εάν θα παραταθεί  το

Ανησυχητική αύξηση της υπερβάλλουσας 
θνητότητας στην Ελλάδα 

Πρώτη θέση στην Ε.Ε.δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat 

Τ
ον κώδωνα του κινδύνου
για τους θανάτους στην
Ελλάδα κρούει η Eurostat,

σύμφωνα με την οποίο η χώρα μας
κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 27
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
υπερβάλλουσα θνητότητα, θέση
που κατείχε ξανά τον περασμένο
Απρίλιο.

Αναλυτικότερα, πρόκειται  για
θανάτους από όλες τις αιτίες, οι
οποίοι  καταγράφονται  κατά τη
διάρκεια μιας κρίσης και θεωρείται
πως ξεπερνούν τον αριθμό που θα
μπορούσε να έχει καταγραφεί σε
κανονικές συνθήκες. Αποτελεί έναν
δείκτη συναγερμού, ο οποίος επι-
τρέπει την περαιτέρω ανάλυση των
αιτιών που προκαλούν την αύξηση.

Στη σχετική έκθεση της Eurostat, η
Ελλάδα εμφανίστηκε να έχει τον
Αύγουστο ποσοστό υπέρβασης
των αναμενόμενων θανάτων 24,3%,

το οποίο είναι υπερδιπλάσιο από
το αντίστοιχο μέσο ποσοστό των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών (12%).

Τον προηγούμενο μήνα (Ιούλιο), η
χώρα μας βρισκόταν πέμπτη στον
ίδιο κατάλογο, με ποσοστό 23,7%,
αλλά με αυξητική τάση. 

Η εικόνα είναι αντιστρόφως ανά-
λογη με αυτή των άλλων χωρών,
όπου καταγράφεται  υποχώρηση
του ποσοστού.

Η πορεία της θνητότητας και η
απόκλιση

Η απόκλιση αποτυπώνεται στο
παραπάνω γράφημα (η Ελλάδα με
πράσινο). Όπως αναφέρεται στην
έκθεση της Eurostat, η υπερβάλ-
λουσα θνητότητα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση μειώθηκε τον Αύγουστο στο
12%, σε σύγκριση με το 16% που
είχε καταγραφεί τον Ιούλιο, η οποία

ήταν η υψηλότερη τιμή.
Σημειώνεται πως τον Μάιο και
τον Ιούνιο η αύξηση δεν ξεπέρ-
ασε το 7%, ποσοστό που
συμβαδίζει με τα αντίστοιχα της
περιόδου 2016-2019.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφο-
ρίες, μέρος της αύξησης της θνητότ-
ητας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
του 2022 σε σύγκριση με τους ίδιο-
υς μήνες των δύο τελευταίων ετών
μπορεί να οφείλεται στους καύσω-
νες που έπληξαν περιοχές της
Ευρώπης.

Οι πρωτιές

Σύμφωνα με την έκθεση, η υπε-
ρβάλλουσα θνητότητα συνέχισε να
ποικίλλει μεταξύ των κρατών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εννέα
χώρες να καταγράφουν τιμές πάνω
από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

«Το υψηλότερο ποσοστό, τον
Αύγουστο του 2022, που ήταν διπ-
λάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ,
καταγράφηκε στην Ελλάδα
(+24%)», αναφέρεται. Ακολούθη-
σαν η Ιρλανδία και η Γερμανία
(+17%), ενώ τα χαμηλότερα ποσο-
στά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία
(+2%), τη Σλοβακία (+4%), τη Βου-
λγαρία και την Τσεχία (+5%).

Οι προηγούμενες κορυφές που
έχουν καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ήταν τον Απρίλιο του 2020
(+25%), τον Νοέμβριο του 2020
(+40%), τον Απρίλιο του 2021
(+21%) και τον Νοέμβριο του 2021
(+27%).

Πετρέλαιο κίνησης 
και θέρμανσης: 

ΕΞΤΡΑ ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 

Προθεσμία για την Τετάρτη
πήραν οι τρεις βιαστές της
12χρονης 

Προθεσμία για την Τετάρτη πήραν από
τον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες των
τελευταίων ημερών για τον βιασμό της
12χρονης στον Κολωνό.

Η προθεσμία τους δόθηκε προκειμένου
να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και
να δώσουν εξηγήσεις στην Τετάρτη.

Και οι τρεις αρνούνται την κατηγορία, της
γεννετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι
αμοιβής, η οποία τους έχει αποδωθεί.

Ειδικότερα, ο 33χρονος κατηγορούμενος,
υποστηρίζει σύμφωνα με πληροφορίες ότι
έχει πρόβλημα διανοητικό το οποίο επιβε-
βαιώνεται από γιατρό ο οποίος τον εξέτασε
χθες στη ΓΑΔΑ επί 1,5 ώρα.

Ακόμη φέρεται να υποστηρίζει ότι υπήρ-
ξαν τρία ραντεβού με τη 12χρονη, έγιναν
δύο συναντήσεις ενώ η τρίτη ματαιώθηκε
καθώς υπήρχε θέμα με τη μεταφορά των
χρημάτων. Επιπλέον, ο 33χρονος αρνείται
σεξουαλική επαφή του με το παιδί.

Στο ίδιο πλαίσιο και ο 36χρονος διοικ-
ητικός υπάλληλος -σε διαθεσιμότητα
πλέον- του νοσοκομείου Μεταξά υπο-
στηρίζει ότι δεν υπήρχε σεξουαλική επαφή
του με τη 12χρονη, αλλά έγινε μία συνάν-
τηση μέσω της εφαρμογής και πως δεν έχει
δώσει λεφτά στο κορίτσι.

Τέλος σε άρνηση των κατηγοριών,
προχώρησε και ο 34χρονος ο οποίος και
αυτός με τη σειρά του ισχυρίζεται ότι έχει
πρόβλημα υγείας.
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Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου 
Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου
πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ
Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , 
Κουζίνα και μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα
και κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκα-
ραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο :
6944636483 

" 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 " 

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

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΜΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΦΥΤΟΖΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η εταιρεία Tileorganosi αναζητά
άμεσα να καλύψει 2 θέσεις γραμμα-
τέων.
Προσόντα:
- Καλή γνώση αγγλικών σε προφορ-
ικό 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 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ  ΣΕΛΙΔΑ 3

«Δουλεύουμε πάνω σε ένα σημαντικό project και σας
διαβεβαιώνουμε ότι θα το φέρουμε σε πέρας» τόνισε ο
εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ» Παναγιώτης
Σταμπουλίδης , που είναι ο υπεύθυνος ωρίμανσης των
μελετών του έργου.

«Ο Δήμος Φυλής είναι ένας δυνατός παίκτης στο
πεδίο της οικονομικής ανάπτυξης», τόνισε ο Χρήστος
Παππούς, ο οποίος επέστησε την προσοχή των
αρμοδίων στο θέμα της εισόδου και της εξόδου του Κέν-
τρου Μεταφορών. Αναφέρθηκε στην ανάγκη ολοκλήρω-
σης της Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, ενώ δεν
έκρυψε ότι πολλές φορές αναγκάστηκε να διαφωνήσει
με τον Πρόεδρο και τον εντεταλμένο Σύμβουλο του
ΤΑΙΠΕΔ. «Είμαστε σκληροί γιατί, μαζί με την επίτευξη
των εθνικών στόχων, θέλουμε να προστατεύσουμε τους
συνδημότες μας.

Το έργο θα αποφέρει έσοδα στο Δήμο Φυλής, θα
δρομολογήσει την αναπτυξιακή του τροχιά και θα
τερματίσει κάθε χωροταξική ή οικονομική σύνδεσή
του με τα σκουπίδια», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Τέλος, απευθυνόμενος στον Μητροπολίτη Αθηναγόρα,
ανέφερε ότι θα επιδιώξει την ανέγερση ιερού ναού στο
Κέντρο Μεταφορών και κατέληξε με τη φράση «είμαστε
με τον κόσμο και με την Εκκλησία».

Στην εκδήλωση, που ολοκληρώθηκε με την υπογραφή
της σύμβασης παρέστησαν , ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Ιλίου κ.κ. Αθηναγόρας, ο Αντιπρόεδρος της Βου-

λής Θανάσης Μπούρας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας, ο Βουλευτής Βαγγέλης Λιάκος, ο επιλαχών
Βουλευτής Σταμάτης Πουλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης  Κοσμόπουλος, οι Δήμαρχοι Ασπροπύργου Νίκος
Μελετίου και Μάνδρας-Ευδυλλίας  Χρήστος Στάθης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής Ζωή Αρβανιτάκη,
Αντιδήμαρχοι, Αναπλ. Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων και Νομικών Προσώπων
του Δήμου, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, οι διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου και αρκετοί προσκεκλημένοι.  

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι με
χαρακτηριστικά βίντεο 

Χαιρετισμός του Υπουργού Ανά-
πτυξης και  Επενδύσεων Άδωνι
Γεωργιάδη 

https://youtu.be/TgjgBSjFpmQ
Χαιρετισμός του Υφυπουργού

Υποδομών και Μεταφορών Μιχα-
ήλ Παπαδόπουλου 

https://youtu.be/rtMUmwekLFs
Χαιρετισμός του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου του
ΤΑΙΠΕΔ Αθανάσιου Ζηλιασκόπου-
λου, 

https://youtu.be/rwB7CpoWsK4
Χαιρετισμός του Εντεταλμένου

Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ Πανα-
γιώτη Σταμπουλίδη

https://youtu.be/pW0GK_0uRG
g

Χαιρετισμός του Δημάρχου
Φυλής Χρήστου Παππού 

https://youtu.be/1UoF8dR-J-g

Υπογραφή Σύμβασης 
https://youtu.be/aN0zawyo0wE
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Γ' ΕΘΝΙΚΗ: 3ος Όμιλος – 2η αγωνιστική: 
Ηττα του Μανδραικού στην Μάνδρα

Την ήττα γνώρισε ο Γ.Σ Μανδρ-
αικός για την 2η αγωνιστική στο
κλειστό της Μάνδρας από τον
Ποσειδώνα Νέου Ψυχικού.

ΓΣ Μανδραϊκός-Ποσειδών ΑΟ
Ν. Ψυχικού 77-84              

Δεκάλεπτα: 17-17, 34-36, 57-
53, 77-84

Διαιτητές: Ραπτογιάννης, Βαγ-
γάλης

Μανδραϊκός (Σπανός, Γουρ-
γιωτόπουλος): Μόρφος θ. 6,
Άλεξιτς 20(3), Αβραμίδης 4,
Καδηγιαννόπουλος 6(1),
Λογοδότης 8, Αρκουμάνης15(4)
, Μαυρομανωλάκης, Μόρφος Β.
7, Πεταλάς 11(1), Παπανικολά-
ου.

Ποσειδώνας (Μπουζούλας,
Τριανταφύλλης): Καραμπάτος 2,
Φετοκάκης 1, Κώτσης Β. 20(2),
Μιλούσης , Κουτάντος 2,
Κώτσης Γ. 29(1), Παπακωνσταν-
τίνου, Σακελλαρίου 6(2), Καπάν-
τζας 8(1), Παναγιώτου 10,
Ρουμπέας 6(1).

Βαθμολογία

1. ΑΟ Δάφνης 4 (2-0)
2. ΑΟ Αργοναύτης Τριγλίας 4
(2-0)
3. ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας 4 (2-0)
4. ΦΟ Βροντάδου 4 (2-0)
5. ΑΕ Πικερμίου 3 (1-1)
6. ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου 3 (1-1)
7. ΑΟ Ένωση Αττάλου
Καλύμνου 2 (0-2)
8. ΓΣ Μανδραϊκός 2 (0-2)
9. ΑΕΠΣ Αιολικός Μυτιλήνης 2
(0-2)

10. ΑΦΜΣ Φοίνιξ Πειραιά 2 (0-
2)
11. Ποσειδών ΑΟ Ν.Ψυχικού 2
(1-0)
12. ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου 1
(0-1)

Επόμενη αγωνιστική (3η,
23/10)

Ποσειδών ΑΟ Ν.Ψυχικού-ΑΟ
Αργοναύτης Τριγλίας        
ΑΕ Πικερμίου-ΑΕ Ίκαρος Καλ-
λιθέας       
ΑΕΠΣ Αιολικός Μυτιλήνης-ΑΣ
Νίκη Αμαρουσίου              
ΑΟ Ένωση Αττάλου Καλύμνου-
ΑΦΜΣ Φοίνιξ Πειραιά   
ΦΟ Βροντάδου-ΑΟ Δάφνης      
ΑΟ Ελευθερία Μοσχάτου-ΓΣ
Μανδραϊκός

Eπιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

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.

Νέα ήττα η γυναικεία ομάδα του ΑΟΚ 
Πανελευσινιακός
Η γυναικεία ομάδα του ΑΟΚ Πανελευσι-
νιακός γνώρισε την 2η συνεχόμενη ήττα
στο πρωτάθλημα ΕΣΚΑΝΑ στο Δημοτικό
Κλειστό Π. Φαλήρου "Σοφία Μπεφόν"
απο τον ΑΟΠΦ.

Α.Ο. Π. Φαλήρου - Πανελευσινιακός ΑΟΚ
57-43
Δεκάλεπτα: 14-11, 27-23, 43-30
Διαιτητές: Αυγερινός - Αντωνέλλου
Α.Ο. Π. Φαλήρου (Ζέρβα, Κοπάτσκοβα):
Κοτρώτσιου, Σταθάκη 5(1), Κούκη 6(2), Κοτσιάφτη 16, Καρακλή 2, Πιτσάκη 16, Μπακοπούλου,
Σανταμούρη 2, Νασιάκου, Μπρέλλου 10, Μαχλά.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (Κάργιαννης): Μεγαλούδη, Γρύλλια 2, Χαραλαμποπούλου 6(2),
Τσιούνη 7(2), Πολυζώτη 7, Κοντού, Ιακώβου 16, Τσίρμπα, Ζήκα 5



Ήττα του ΑΟΚ
Πανελευσινιακός

στο Ηράκλειο
από τον ΟΦΗ

Για τον  2ος Όμιλο της Β΄Εθν ικής
μπάσκετ ο ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακός
για την  2η αγων ιστική γν ώρισε την
ήττα στο Ηράκλειο από τον  ΟΦΗ.

ΟΦΗ-Παν ελευσιν ιακός 88-74

Διαιτητές: Καραβίτης-Καλογριάς-
Κουκουλεκίδης Β. (Σκαν δαλάκης
Π.)

Δεκάλεπτα: 22-20, 41-36, 65-51,
88-74

ΟΦΗ (Ράλλης-Καρλάφτης):
Μποχ ωρίδης 16(4), Μπουλάτοβιτς
16(2), Φρογάκης, Τσερκιτζόγλου
17(3) , Μηλαθιαν άκης 8(2),
Μαρτίν α, Πέτρου, Λιαν ός 7, Σταμ-
πουλής 5, Αν αστασάκης 6(2), Θεο-
δωρίδης 9(2), Πάλλης 4

Π Α Ν Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Ι Α Κ Ο Σ
ΑΟΚ(Βούλγαρης – Κλήμης): Νίκου 

6(2), Καρακατσάν ης 5(1), Ντα-
κούλιας 11(3), Κατσαν εβάκης,
Κρασάκης 5, Λεκάκης 2, Παπαφ-
λωράτος 14(3), Ρεκουν ιώτης
15,Μακρής 10(1), Δεν δριν ός 6

Η Βαθμολογία(σε 2 αγών ες)

1.Πρωτέας Βούλας 4 (2-0)
2.Διαγόρας Ρόδου 4 (2-0)
3.Παν ιών ιος 4 (2-0)
4.ΟΦΗ 4 (2-0)
5.Παλαιό Φάληρο 3 (1-1)
6.Αιγάλεω 3 (1-1)
7.Δούκας 3 (1-1)
8.Παν ελευσιν ιακός 3 (1-1)

9.ΑΕΝ Κηφισιάς 2 (0-2)
10.Έσπερος Καλλιθέας 2 (0-2)
11.Πεύκη 2 (0-2)
12.ΑΟΚ Χαν ιά 2 (0-2)

Η επόμεν η αγων ιστική (22/10)

Πεύκη-Έσπερος
Π. Φάληρο-Πρωτέας Β.
Δούκας -ΑΕ Ν. Κηφισιάς
Αιγάλεω-ΟΦΗ
Παν ελευσιν ιακός – ΑΟΚ Χαν ιά
Διαγόρας Ρόδου-Παν ιών ιος

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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O Ηρακλής Ελευσίνας
ευχαριστεί...

Το ΔΣ του ΠΑΟ
ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
εκφράζει την
ευγν ωμοσύν η
του και έν α
μεγάλο ευχαρι-
στώ προς τα
ΝΕΡΆ ΚΡΗΤΗΣ,
καθώς παραμέ-
ν ει για δεύτερη
σεζόν , μεγάλος
χορηγός της
ομάδας, καλύπτον τας τις αν άγκες της αν δρι-
κής ομάδας αλλά και της ακαδημίας με εμφια-
λωμέν ο ν ερό καθόλη την  διάρκεια της
σεζόν ! Στις δύσκολες εποχές που διαν ύει ο
ερασιτεχν ικός αθλητισμός, αυτές οι εν έργει-
ες είν αι άξιες συγχαρητηρίων !

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ:
Εξάδα Μεταγραφών
Σε έξι μεταγραφικές προσθήκες προχώρησε η
γυναικεία ομάδα του Θρίαμβου Χαϊδαρίου προκει-
μένου να ενισχύσει το ρόστερ της.
Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν στο δυναμικό της ομά-
δας της Σμαράγδας Δεμπεγιώτου.
Η Έμπειρη Μεσοεπιθετικός ΜΑΡΙΑ ΚΕΣΙΔΟΥ η
οποία έχει αγωνιστεί με επιτυχία στον Ήφαιστο
Περιστερίου, Σεπολιακό Ένωση Καμινίων,
Οδυσσέα Μοσχάτου και Πήγασο Θριασίου

Η 21χρονη επιθετικός ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΕΛΛΗ από
τον Εθνικό Πειραιώς
Η 25χρονη τερματοφύλακας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ που έπαιζε τελευταία στον
Ίκαρο Πετρωτού
ενώ έχει ξανααγωνιστεί στην ομάδα του Χαϊδαρίου
Η 19χρονη αμυντικός ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΥ
από τον Πανγυθεατικό
Η 26χρονη μέσος ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΗ
Και η 24χρονη Αμυντικός ΒΑΣΩ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ η οποία έχει αγωνιστεί στην
ΑΘΗΝΑ 90 και στην Ελλάς Ποντίων.

AN.TΣ.

Ο Ευκλείδης Μεγάρων  5-0 στο
Πέραμα τον Πυθαγόρα

Με άριστα πέρασαν  το τελευταίο τεστ προετοι-
μασίας οι παίκτες του Γ. Χατζή καθώς επικράτησαν
του Πυθαγόρα στο Πέραμα με το ευρύ σκορ 0-5.

Η ομάδα του Ευκλείδη έδειξε ότι ολοκλήρωσε μία
μακρά προετοιμασία 8 εβδομάδων  με επιτυχ ία και
φάν ηκε έτοιμη για την  έν αρξη του πρωταθλήματος.

Η ομάδα σφύζει από ν ιάτα και εν έργεια και
αποδίδον τας πολύ καλό ποδόσφαιρο και στα δύο
ημίχ ρον α έφτασε δίκαια στη ν ίκη. Ο κόουτς Χατζής
"τρίβει" τα χ έρια του από ικαν οποίηση καθώς βλέπει
οι ν εαροί  παίκτες ν α ακολουθούν  κατά γράμμα τις
οδηγίες του και ν α έχ ει πληθώρα λύσεων  σε όλες τις
γραμμές.

Τα γκολ πέτυχ αν  κατά σειρά ο Βαγγέλης Χατζής
στο 24, ο Πέτρος Γολίτσας στο 39 και στο δεύτερο
ημίχ ρον ο ο Ντέιβιν τ Γιάχ ο στο 54 και στο 68 και
έκλεισε τον  χ ορό των  γκολ ο Έρι Σαχ όλι στο 81ο
λεπτό.

Έπαιξαν :
1ο ημίχ ρον ο: ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ, ΠΛΑΤΑΡΑΣ, ΣΑΧΟΛΙ

Ε., ΡΟΚΟΥ, ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΧΙΩΤΗΣ Κ., ΧΑΤΖΗΣ Β.,
ΠΑΛΟΥΚΑ, ΓΟΛΙΤΣΑΣ, ΔΡΟΜΟΥΣΗΣ Ι., ΧΙΩΤΗΣ Β.

2ο ημίχ ρον ο: ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ (ΚΟΥΦΗΣ),
ΠΛΑΤΑΡΑΣ, ΣΑΧΟΛΙ Ε., ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ, ΛΙΟΣΗΣ,
ΣΑΧΟΛΙ Χρ., ΓΙΑΧΟ, ΤΑΦΑΝΙ Φ., ΤΑΦΑΝΙ Σ.,
ΚΟΥΦΗΣ Θ., ΙΣΙΔΩΡΙΔΗΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

οι ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ
ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το
κατάστημα  pet-shop ζωοτρο-
φών  της Ελευσίν ας 20ο χιλ
ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ 09:00-
17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομά-
δα..Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία
σε αν τίστοιχα καταστήματα.Για βιογραφικά στο e-
mail grosyn@outlook.com

Κυρία, στην περιοχή της
Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 

απογευματινή 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

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ                 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                            
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίν α,   17- 10 - 2022
Αριθ. Πρωτ.: 2806

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ  ΥΠ. ΑΡ.
ΠΡΩΤ. 2169/05-09-22
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΓΙΑ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Για την  πρόσληψη προσωπι-

κού με σύμβαση εργασίας Ορι-
σμέν ου Χρόν ου μερικής
απασχόλησης, με ωριαία αποζ-
ημίωση,                                  με
παροχή υπηρεσιών  έν αν τι
αν τιτίμου, σύμφ ων α με τη δια-
δικασία του Π.Δ 524/80(ΦΕΚ
134/ Α/ 17-7-1980)

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αν ακοιν ών ει
Την  πρόσληψη, με σύμβαση

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμέν ου Χρόν ου, συν ολικά    ( 4
) τεσσάρων   ατόμων  για την
κάλυψη εποχικών  ή παροδικών
αν αγκών , με παροχή υπηρε-
σιών  έν αν τι αν τιτίμου, του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου Πολιτισμού- Αθλητισμού
- Κοιν ων ικής Πολιτικής και
Προσχολικής Αγωγής, που εδρ-
εύει στην  Ελευσίν α και συγκε-
κριμέν α του εξής αριθμού ατό-
μων  αν ά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβα-
σης, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών .

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Tο Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α Δήμου
Ελευσίνας, εναρμονιζόμενο με
τις οδηγίες της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων COVID-19
του Υπουργείου Υγείας, με πρω-
ταρχικό  σκοπό τη διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας, μέσω  ανάλ-
ηψης μέτρων πρόληψης κατά της
διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, σε χώρους εργασίας,
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενο-
υς ότι η υποβολή των αιτήσεων
διαμορφώνεται ως εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν την αίτηση συμμε-
τοχής, συνοδευόμενη από  τα
δικαιολογητικά τους,
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη
επιστολή,  είτε μέσω ταχυδρο-
μείου ΕΛΤΑ, είτε μέσω εταιρείας
ταχυμεταφοράς, στη διεύθυνση:
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 

Δικαίου Πολιτισμού Αθλητι-
σμού Κοινωνικής Πολιτικής και
Προσχολικής  Αγωγής του
Δήμου Ελευσίνας (N.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.), Κίμωνος 11 & 

Παγκάλου, 19200 Ελευσίνα
(Υπόψη: Γραφείου Προσωπι-
κού), μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών από
την επομένη της δημοσίευσης
της ανακοίνωσης πρόσληψης, σε
δύο τοπικές εφημερίδες του
Νομού Αττικής. 

Στην περίπτωση της συστημέν-
ης αποστολής των δικαιολογ-
ητικών μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρείας
ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων, ισχύει εφόσον ο
φάκελος φέρει ημερομηνία απο-
στολής εντός της προαναφερό-
μενης προθεσμίας. Για πληροφο-
ρίες σχετικά με τη  διαδικασία της
προκήρυξης και την υποβολή
των δικαιολογητικών, οι ενδιαφ-
ερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στα τηλέφωνα 210-
5565619, 210-5565618, στις
υπαλλήλους: κα Κάρρα Λαμπρι-
νή και κα Μαίρη Μητροπούλου,
του Νομικού Προσώπου. 

Η αναλυτική ανακοίνω-
ση/προκήρυξη συνοδευόμενη
από τη σχετική αίτηση, θα ανα-
ρτηθεί στον Πίνακα Ανα-
κοινώσεων του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινω-
νικής Πολιτικής και Προσχολι-
κής  Αγωγής Δήμου Ελευσίνας
(Κίμωνος 11 & Παγκάλου, Ελευ-
σίνα) και του  Δήμου (Χατζηδάκη
41 και Δήμητρος) καθώς και
ηλεκτρονικά στις ιστοσελίδες
του Νομικού Προσώπου
www.pakppa.gr.,  και του Δήμου,
www.elefsina.gr. Η περίληψη της
παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο
(2) τοπικές  εφημερίδες  του
Νομού  Αττικής.

Σημειωτέον,  ότι το Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας,
εναρμονίζεται πλήρως  με τις
διατάξεις του Γενικού Κανονι-
σμού Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού χαρακτήρα και της
σχετικής εθνικής νομοθεσίας.

Η προθεσμία υποβολής της
αίτησης είν αι δέκα ημερολογια-
κές ημέρες, ήτοι

από 17-10-2022  έως και 28-
10-2022.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι εν διαφ ερόμεν οι μαζί με την

Αίτηση τους πρέπει ν α υποβά-
λουν  υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2.Βιογραφ ικό σημείωμα, όπου

θα αν αφ έρεται η σχετική
εκπαίδευση, η γεν ική προϋπηρ-
εσία στο Δημόσιο ή /και Ιδιω-
τικό τομέα (σε χρόν ια και
μήν ες) καθώς και αν  υπάρχει
εμπειρία σε προηγούμεν α προ-
γράμματα του Δήμου και των
Νομικών  τους Προσώπων , ή
επιμόρφ ωση μέσω σεμιν α-
ρίων , ή απόκτηση άλλων
πτυχίων  κ.λ.π.

3.Φωτοαν τίγραφ ο των  δύο
όψεων  της αστυν ομικής ταυ-
τότητας ή της σχετικής προ-
σωριν ής βεβαίωσης της αρμό-
διας αρχής ή των  σελίδων
όπου αν αγράφ ον ται τα προσω-
πικά στοιχεία σε διαβατήριο ή
άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβ-
λιάριο υγείας.
4.Φωτοαν τίγραφ ο πτυχίου ή

απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών
τίτλων  σπουδών  τους. 
5. Καλλιτεχν ική – εκπαιδευτική

δραστηριότητα, για την  ειδικότ-
ητα που απαιτείται:
Η Καλλιτεχν ική δραστηριότητα

αποδεικν ύεται με παραστατικά
από: Συν αυλίες- συμμετοχή σε
ορχήστρα,  ηχογραφ ήσεις, δισ-
κογραφ ία, εκδόσεις, σεμιν άρια,
δημοσιεύσεις κτλ.Η εκπαιδευτι-
κή δραστηριότητα αποδεικν ύε-
ται από βεβαιώσεις των
αν τίστοιχων  φ ορέων , ωδείων
ή μουσικών  σχολών .
6. Η Συν έν τευξη  αφ ορά:  σε

ικαν ότητες του υποψηφ ίου
στην   παιδαγωγική προσέγγιση,
στην  προσωπικότητα του, στις
μεθόδους διδασκαλίας και άλλες
ικαν ότητες.
7. Πιστοποιητικό Οικογεν εια-

κής Κατάστασης (πρόσφ ατο).
8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας

(για χρήση σε ΑΣΕΠ ως βεβαίω-
ση χρόν ου ασφ άλισης από e-
EΦΚΑ ) ή Πιστοποιητικό εμπει-
ρίας στο αν τικείμεν ο της
ειδικότητας.

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία
που αναφέρονται στην αίτηση
και στο βιογραφικό σημείωμα
είναι αληθή, β) για τους άνδρες
ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν
απαλλαγεί νόμιμα, γ)δεν έχουν
κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.
3584/2007 δ)σε περίπτωση ανε-
ργίας, το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη
σχετική βεβαίωση ανεργίας από
τον ΟΑΕΔ ε) αν έχουν εργασθεί
σε δημόσια Υπηρεσία κατά το
τελευταίο έτος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάν ω κατά-

λογος δικαιολογητικών  είν αι
συν οπτικός και δεν  περιλαμβά-
ν ει ειδικές περιπτώσεις από-
δειξης κριτηρίων  – ιδιοτήτων ,
για τις οποίες μπορεί ν α απαι-
τούν ται άλλα ή πρόσθετα δικαιο-
λογητικά σύμφ ων α με την  αν α-
κοίν ωση. Σε κάθε περίπτωση
λοιπόν  οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α
διαβάσουν  πλήρως και με προ-
σοχή την  αν ακοίν ωση προκει-
μέν ου ν α εν ημερωθούν  λεπτο-
μερώς και με ακρίβεια για το
σύν ολο των  δικαιολογητικών
που απαιτούν ται για την  από-
δειξη των  προσόν των  που επι-
καλούν ται. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΑΝΘΗ - ΓΚΙΟΚΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ
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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
στρεμμάτων στην Πύλη
Δερβενοχωρίων, πολύ
κοντά σε σχολεία.
Εναλλακτικά
ανταλλάσσεται με
οικόπεδο στον
Ασπρόπυργο ή με οικία
εντός σχεδίου.
Επικοινωνία: 6988342861

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε
περιφραγμένο χώρο 1
στρεμμάτων 
Τηλ: 6949897678

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ καλή
κατάσταση γκαρσονιέρα 35
τ.μ., ισόγεια, 1 υ/δ,
κατασκευή '08, μπάνιο,
επιπλωμένη, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση, μέσο
θέρμανσης: πετρέλαιο,
νυχτερινό ρεύμα, χωρίς
κοινόχρηστα, ελεύθερη,

ιδανική για φοιτητές, τιμή
400€ 6948750875

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 45 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 1 υ/δ, αυτόνομη
θέρμανση, πόρτα
ασφαλείας, ηλιακός, ανοικτό
πάρκιν, κήπος, χωρίς
ασανσέρ, χωρίς
κοινόχρηστα, όχι μεσίτες,
είναι ένας μεγάλος χώρος με

κουζίνα και μπάνιο, τιμή
300€, συζητήσιμη
6947045353

ΜΑΓΟΥΛΑ καλή κατάσταση
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, προσόψεως,
3 υ/δ, κατασκευή '80,
μπάνιο, 2 wc, θέρμανση:
αυτόνομη θέρμανση με
κεντρική εγκατάσταση,
πόρτα ασφαλείας, ηλιακός,
χωρίς κοινόχρηστα, ενεργ.
κλ. Ε, ///Μαγούλα,
οροφοδιαμέρισμα 170 τ.μ.,
1ου ορόφου κατασκευής
1980, προσόψεως και
διαμπερές. Διαθέτει 3 υ/δ,
σαλόνι μεγάλο, κουζίνα,
μπάνιο, 2 wc, πόρτα
ασφαλείας, αυτ. θέρμανση
πετρελαίου και λέβητας,
ηλιακό. Κοντά στο κέντρο
της πόλης. 6/5/2022 10:36
πμ, τιμή 600€ (e-a-
gents1327401). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

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

ΜΑΝΔΡΑ Μακρυάμμος,
μονοκατοικία 72 τ.μ.,
υπερυψωμένη ισόγεια, 1

υ/δ, ενεργ. κλ. Γ,
ανακαινισμένη, τιμή 300€
6946983366

ΟΙΝΟΗ νεόδμητη
μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια,
2 υ/δ, μπάνιο, ανακαίνιση
'10, τιμή 250€, 07:00-22:00
6945605024

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ανακαινισμένο διαμέρισμα
50 τ.μ., 1 επίπεδο, 1ου, 1
υ/δ, κατασκευή '90, μπάνιο,
κλιματισμός, ενεργ. κλ. Δ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες, κουζίνα
(αυτόνομη), studio 6/5/2022

11:43 πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066076). ASPIS 

REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική
θέρμανση, ενεργ. κλ. Ζ,
ανακαίνιση '00, 3 δωμάτια, 1
κουζίνα/ες, 6/5/2022 11:43
πμ, τιμή 300€ (e-a-
gents1066075). ASPIS RE-
AL ESTATE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ,
2111084220

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

Διαμέρισμα
Ασπρόπυργος
400 € 60 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1 Μπάνια: 1
WC: 1 Όροφος: 1ος
Κατάσταση: Ανακαινισμένο
Ενεργειακή Κλάση: Α+
Ζώνη: Βιομηχανική
Ενοίκιο περιλαμβάνει:
Ρεύμα
6907830246

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητούνται πωλήτριες σε
αρτοζαχαροπλαστείο στην 
περιοχή του
Ασπροπύργου για πλήρη
απασχόληση. Η
προϋπηρεσία θα ήταν
επιθυμητή.  
Επικοινωνιακές δεξιότητες
-Ομαδικότητα

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

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

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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Τ
ην πλήρη ικανοποίηση τους
αλλά και τις ειλικρινείς ευχαρ-
ιστίες τους απέστειλαν προς

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλα-
ος  Μελετίου και το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΒΙΠΑΝΟΤ Α.Ε. που
αποτελεί τον Φορέα Υλοποίησης του
Επιχειρηματικού Πάρκου Ασπρ-
οπύργου/ Νότιος Τομέας.

Οι ευχ αριστίες του Δημάρχου και
Προέδρου του Δ.Σ. της ΒΙΠΑΝΟΤ Α.Ε.
και του Δ.Σ. αν αφέρον ται στην   πλήρη
αποδοχ ή των  προτάσεων  που
διατύπωσε ο Φορέας προς τον  Υπο-
υργό, σε πρόσφατη συν άν τηση που
πραγματοποιήθηκε στις 06/10/2022,
εν όψει της ψήφισης του ν έου ν όμου για
τα Επιχ ειρηματικά Πάρκα. Προτάσεων ,
που μελετήθηκαν  και συν τάχ θηκαν
από τη REDEPLAN, Τεχ ν ικό Σύμβου-
λο της ΒΙΠΑΝΟΤ και  αποσκοπούν
στην  βελτιστοποίηση της διοικητικής
και κυρίως της οικον ομικής διαχ είρισης
του επεν δυτικού σχ εδίου του Φορέα.

Συγκεκριμέν α, στο όν ομα της
ΒΙΠΑΝΟΤ, έχ ει εγκριθεί η αν άπτυξη
του Επιχ ειρηματικού Πάρκου Ασπρ-
οπύργου / Νότιος Τομέας, σε μία
πυκν οδομημέν η Άτυπη Βιομηχ αν ική
Συγκέν τρωση εκτάσεως 2.200 στρ.

περίπου και με προϋπολογισμό 25 εκ.
Ευρώ, η κάλυψη του οποίου θα γίν ει με
αυτοχ ρηματοδότηση των  εγκατεστημέ-
ν ων  επιχ ειρήσεων  και των  ιδιοκτητών
γης, μέσω των  εισφορών  σε χ ρήμα.
Πρόκειται για έν α  επεν δυτικό σχ έδιο,
το πρώτο αδειοδοτημέν ο στη χ ώρα, με
το οποίο θα επιδιωχ θεί η πολεοδομική
οργάν ωση και εξυγίαν ση της πιο επιβα-
ρυμέν ης Άτυπης Βιομηχ αν ικής Συγκέν -
τρωσης στη χ ώρα με πυκν ότητα κάλ-
υψης 22% της έκτασης, υπερδιπλάσια

αυτής των  Οιν οφύτων  που δεν  ξεπε-
ρν άει το 13% εκεί σχ εδιαζόμεν ου Πάρ-
κου Εξυγίαν σης. 

Ειδικότερα δε αφορά σε μια περιοχ ή
όπου είν αι εγκατεστημέν ες περίπου 60
εν εργές επιχ ειρήσεις, με μεγάλη συμβο-
λή στην  οικον ομία και την  απασχ όλ-
ηση της περιοχ ής.

Ο κος Υπουργός, απευθυν όμεν ος
στην  αν τιπροσωπεία της ΒΙΠΑΝΟΤ και
μέσω αυτής στις εγκατεστημέν ες
επιχ ειρήσεις και την  ευρύτερη περιοχ ή

του Ασπροπύργου και της Δυτικής
Αττικής, δήλωσε την  αμέριστη στήριξη
του για την  επιτυχ ή ολοκλήρωση εν ός
εμβληματικού έργου που μπορεί ν α
αποτελέσει πιλότο -υπόδειγμα για την
πολεοδόμηση των  άτυπων  συγκεν -
τρώσεων  στη χ ώρα. Έθεσε στη διάθε-
ση του Δήμου και του Φορέα, όλες τις
δυν άμεις του Υπουργείου Αν άπτυξης
και ζήτησε την  επίσπευση των  εν ερ-
γειών  της ΒΙΠΑΝΟΤ για την  υποβολή
πρότασης προς χ ρηματοδότηση της
επέν δυσης από το Ταμείο Αν άκαμψης. 

Στη συν άν τηση παρευρέθηκαν  εκ
μέρους του Φορέα οι κ. Νικόλαος
Μελετίου Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΕ,
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Παν α-
γιώτης Μπήτρος Δ/ν ων  Σύμβουλος
ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΕ (ΜΠΗΤΡΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ), κ. Μιλτιάδης
Μπαν τής Μέλος ΔΣ ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΕ (LPC
AE μέλος του ομίλου Motor Oil), κα
Καρμέλλα Χιώτη Μέλος ΔΣ ΒΙΠΑΝΟΤ
(ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ, μέλος του Ομίλου
ΕΛΓΕΚΑ) και ο Μαν ώλης Μπαλτάς
Τεχ ν ικός Σύμβουλος (ReDePlan AE). 

Ιδιαίτερες ευχ αριστίες εξέφρασε ο
Δήμαρχ ος, κ. Νικόλαος Μελετίου στον
κ. Σταμάτη Πουλή, Α’ επιλαχ όν τα Βου-
λευτή της Ν.Δ.  Δυτικής Αττικής για τη
συμβολή του στην  αν άπτυξη και την
υλοποίηση του Επιχ ειρηματικού Πάρ-
κου.


