
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 4491 Tετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 Έτος 27ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Α΄ ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
Νίκη για ΓΑΣ Μάνδρας, ήττες για

Πανελευσινιακό και Φιλοθέη
Μαγούλας

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Ολοκληρώθηκαν
τα φιλικά της ακαδημίας

Έγκριση
χρηματοδότησης του

Δήμου Αχαρνών
με ποσό ύψους
1.845.387,41€

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ιδρύθηκε η Ένωση

Επιχειρήσεων &
Βιομηχανιών Δυτικής

Αττικής

σσεελλ..  1133

CCuulltttteerrrraa  MMeeeett  nn''  
GGrreeeett  vvooll..  22

Μια ξεχωριστή βραδιά γνωριµίας µε
τους καλλιτέχνες του Θριάσιου πεδίου

Ανεξάρτητη Αρχή Ανεξάρτητη Αρχή 
Επιθεώρησης Εργασίας:Επιθεώρησης Εργασίας:

ΣΣττηη  μμάάχχηη  κκααττάά
ττηηςς  εεμμπποορρίίααςς  
ααννθθρρώώππωωνν

Ποιοι εργασιακοί χώροι
μπήκαν στο στόχαστρο

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33σσεελλ..  33

Α. Γεωργιάδης: Α. Γεωργιάδης: 
Ύψιστη προτεραιότητα για την

κυβέρνηση η Δυτική Αττική
Το γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια

επισκέφθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης
ΣΣεελλ..22

ΕΕξξιιχχννιιάάσσττηηκκεε  υυππόόθθεεσσηη  κκλλοοππήήςς
κκααττααλλυυττώώνν  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους κλέφτες καταλυτών
που είχαν εντοπιστεί εν δράσει στο Χαϊδάρι

Παραλίγο τραγωδία στα
Άνω Λιόσια: Σφαίρα

καρφώθηκε σε καπό ΙΧ
σσεελλ..  22

σσεελλ..  66

σσεελλ..  88

Πράσινο φως 
για πάνω από 1200 προσλήψεις
στη Δημοτική Αστυνομία

σσεελλ..  22



2-θριάσιο Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. 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
Κλεοπάτρα, Κλειώ, Πάτρα, Πατρούλα,
Πατρίτσα *Φήλιξ, Φίληξ, Φίλιξ, Φίληκας,

Φίληξα, Φιλήκη, Φηλικίτη 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λ. Δημοκρατίας & Παναγούλη  Πλατεία Ωρολογίου,
2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Βενιζέλου Ελευθερίου 79,2105544246

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81, Άνω Λιόσια,
2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αγίας Τριάδας 1, 2102440487

Α. Γεωργιάδης: Ύψιστη προτεραιότητα 
για την κυβέρνηση η Δυτική Αττική
Το γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια 

επισκέφθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης

OΥπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης
και ο Υφυπουργός Υποδομών και

Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος
επισκέφτηκαν χθες Δευτέρα (17/10) το
κλειστό γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ, στα
Άνω Λιόσια, όπου και ξεναγήθηκαν στις
εγκαταστάσεις του γηπέδου.

Μόλις ολοκληρώθηκε η επίσκεψη, ο κ.
Γεωργιάδης δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά επισκεφτήκαμε μαζί
με τον Υφυπουργό Υποδομών και
Μεταφορών κύριο Μιχάλη
Παπαδόπουλο, το γήπεδο μπάσκετ της
ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια. Ένα έργο το οποίο
έχει μεγάλη πρόοδο. Το γήπεδο αυτό
ήταν εγκαταλελειμμένο από την εποχή
των Ολυμπιακών Αγώνων και τα
τελευταία δύο χρόνια, έχει γίνει ένα
πραγματικό στολίδι και ένα λειτουργικό
γήπεδο μπάσκετ, χάρη στην ηγεσία της
ΚΑΕ ΑΕΚ.

Δεσμευτήκαμε να βρούμε λύσεις για
την ενεργειακή του αναβάθμιση, την
ενεργειακή του εξοικονόμηση και την
περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής. Για
την κυβέρνησή μας η Δυτική Αττική
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα».

Παραλίγο τραγωδία στα Άνω Λιόσια: Σφαίρα καρφώθηκε σε καπό ΙΧ

Παραλίγο τραγωδία στα Άνω Λιόσια, καθώς μια αδέσποτη
σφαίρα έπεσε από τον… ουρανό και προσγειώθηκε στο καπό
αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία, το περιστατικό
σημειώθηκε στον προαστιακό των Άνω Λιοσίων. Η ιδιοκ-
τήτρια του οχήματος, όπως λέει, είχε στο αυτοκίνητο και το
παιδί της.

Στην περιοχή υπήρχαν τουλάχιστον 50 άνθρωποι, οι
οποίοι γλίτωσαν από θαύμα.

Δυστυχώς δεν πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό
καθώς τα περιστατικά με άσκοπους πυροβολισμούς και
«αδέσποτες» σφαίρες τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινό-
μενο στη Δυτική Αττική.

Πράσινο φως 
για πάνω από 1200 προσλήψεις
στη Δημοτική Αστυνομία

Σ
ύν τομα θα πραγματοποιηθούν  1.264 προσλή-
ψεις στη Δημοτική Αστυν ομία όπως αποκάλ-
υψε ο Υπουργός Εσωτερικών  Μάκης Βορίδης.

Σύν τομα θα γίν ουν  1.264 προσλήψεις στη Δημοτι-
κή Αστυν ομία, αυτό αν έφερε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης, κατά τη διάρκεια της συν άν τησης του
τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου με το Προεδρείο της ΠΟΠ-
ΟΤΑ.

Παράλληλα ο υπουργός Εσωτερικών , αν έφερε
στους συν δικαλιστές ότι αν αφορικά με το πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι» μετά την  απόφαση του ΣΤΕ για
«ακύρωση της ειδικής εμπειρίας» εξετάζον ται διάφορ-
οι τρόποι Νομικής αν τιμετώπισης και πάν τως αυτοί θα
συν εχ ίζουν  ν α εργάζον ται έως τότε.

Στην  συν άν τηση τέθηκε όλο το Διεκδικητικό
Πλαίσιο, της ΠΟΠ ΟΤΑ που αποφασίστηκε στο πρό-
σφατο Συμβούλιο της Ομοσπον δίας και σύμφων α με
την  σχ ετική αν ακοίν ωση των  συν δικαλιστών :

Ο Υπουργός άκουσε προσεκτικά τα αιτήματά μας τα
οποία και τα αν αλύσαμε πλήρως.

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Με σημαντικές επιχειρή-
σεις της Δυτικής Αττικής
ως Ιδρυτικά Μέλη, κατα-

τέθηκε στο Πρωτοδικείο Ελευ-
σίνας το καταστατικό και η Ιδρυτι-
κή Πράξη της «Ένωσης των
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
Δυτικής Αττικής», η οποία μάλι-
στα θα λειτουργεί με την στενή
συνεργασία και επίβλεψη του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής.

Η ίδρυση της Ένωσης Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής
Αττικής υπό την Αιγίδα του ΣΒΑΠ,
εκπληρώνει ένα οραματικό σχέ-
διο του κ. Δημήτρη Μαθιού, σημε-
ρινού Πρόεδρου του ΣΒΑΠ, ο
οποίος χαιρετίζει το εγχείρημα και
δηλώνει παρών στην επιχειρημα-
τική αυτή δράση, με έδρα την
πόλη της Ελευσίνας, η οποία
διαθέτει μακρά βιομηχανική ιστο-
ρία, ήδη από το 1875.

Να σημειωθεί ότι ο λεγόμενος
«Κύκλος της Ζυρίχης» όπως κατα-
γράφηκε στην Βιομηχανική ιστορία
της Χώρας μας, αποτελούμενος από
Μηχανικούς, γόνους εφοπλιστικών
οικογενειών κυρίως, που είχαν απο-
φοιτήσει από το ομώνυμο Πολ-
υτεχνείο της Ζυρίχης την εποχή του
1880, εμφανίστηκε δυναμικά στην
Πόλη της Ελευσίνας, εισάγοντας την
Βαριά Χημική βιομηχανία της
Χώρας, παρακάμπτοντας τον Πειρ-
αιά και το Λαύριο και ξεκινώντας μια

λαμπρή διαδρομή βιομηχανικής
ανάπτυξης στην περιοχή, που
έδωσε «εισόδημα και προκοπή» σε
χιλιάδες οικογένειες από τότε έως
και σήμερα.

Σήμερα η περιοχή της Δυτικής
Αττικής έχει εγκατεστημένες περισ-
σότερες από 7.000 βιοτεχνικές και
βιομηχανικές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρε-
σιών logistics, αποτελώντας το βαρύ
κεφάλαιο της παραγωγικής δρα-
στηριότητας της Χώρας μας.

Με περισσότερα από 25 Ιδρυτικά
Μέλη, με ισχυρή επίγνωση του
ρόλου των σύγχρονων επιχειρή-
σεων, ο ΕΝΕΒΙΔΑ-ΣΒΑΠ, φιλοδοξεί
να αποτελέσει τον κορμό της επιχει-
ρηματικότητας στην Δυτική Αττική,
και να αναδείξει το ιστορικό κεφά-
λαιο και την προσφορά της μετα-
ποιητικής δραστηριότητας στην εξέ-
λιξη των σύγχρονων κοινωνιών.

Ο στόχοι της Ένωσης των Επιχει-
ρήσεων και Βιομηχανιών όπως
αποτυπώνονται στο καταστατικό του
Φορέα, είναι κυρίως η «Η Δικτύωση
& Συνέργεια μεταξύ των μελών για
την προώθηση των επαγγελματικών
και επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των τους, καθώς και η προάσπιση
των εταιρικών συμφερόντων των
μελών στα πλαίσια της Βιώσιμης
Ανάπτυξης».

Παράλληλα, προβλέπεται η παρ-
οχή επιστημονικής και τεχνικής
βοήθειας προς τα μέλη της Ένωσης,
μεταξύ άλλων στους τομείς της ασφ-

άλειας της εργασίας, διασφάλισης
ποιότητας, έρευνας και καινοτομίας,
περιβάλλοντος, διαχείρισης ενέργει-
ας, ανακύκλωσης, τεχνικής
εκπαίδευσης, διεθνούς επιχειρημα-
τικότητας, επιχειρηματικής νομοθ-
εσίας, κ.ά.

Το κοινωνικό αποτύπωμα της
Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχα-
νιών Δυτικής Αττικής θα είναι η δια-
ρκής προώθηση της κοινωνικής
συνοχής και της στήριξης των ασθε-
νέστερων κοινωνικών εταίρων,
μέσω και της διεύρυνσης της
απασχόλησης και την ανάπτυξη και
εξέλιξη των επαγγελματικών εξειδι-
κεύσεων για τους νέους.

Μέλη της Ένωσης Επιχειρήσεων
& Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής
γίνονται αποκλειστικά Νομικά Πρό-
σωπα, που έχουν έδρα ή υποκατά-
στημα εντός των διοικητικών ορίων
της Δυτικής Αττικής, αποκλειόμενων
των ατομικών επιχειρήσεων
Φυσικών Προσώπων κάθε ειδικότ-
ητας. Οι εγγραφές Νέων Μελών
είναι ανοικτές, και η κάθε επιχείρηση
που πληροί τις τυπικές προϋποθέ-
σεις, γίνεται αμέσως δεκτή στην
Ένωση.

Η Έδρα της Ένωσης Επιχειρή-
σεων & Βιομηχανιών Δυτικής Αττι-
κής βρίσκεται στην Ελευσίνα, και τα
γραφεία της βρίσκονται στο κτίριο
του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολ-
λήσεων, το οποίο έθεσε αφιλοκε-
ρδώς όλη την υποδομή του στην
διάθεση των μελών της Ένωσης.

ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Ιδρύθηκε η Ένωση Επιχειρήσεων &

Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής

Σ. Πουλής: Παρεμβάσεις όπως το
Επιχειρηματικό Πάρκο Φυλής 

καθιστούν τη Δυτική Αττική 
επιχειρηματικό πόλο έλξης

Οι Δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης
και του Α' επιλαχών υποψηφίου βουλευτή

Δυτικής Αττικής

Υπεγράφη το έργο για την μετεγκατάσταση των μετα-
φορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα στον Δήμο
Φυλής. «Εξαιρετικά υπερήφανος για το έργο» δήλω-
σε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης «θα είναι

ένας σύγχρονος πράσινος χώρος με ψηφιακές υπηρ-
εσίες με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβο-
λταϊκά και εξοικονόμηση με σεβασμό στο περιβάλ-
λον». Παράλληλα τόνισε ότι ο Δήμος Φυλής θα έχει
τεράστια έσοδα.
«Πάνω από 50 εκατ. ευρώ τα εκτιμώμενα έσοδα του
Δήμου Φυλής από την έναρξη λειτουργίας σαυτού
του έργου άρα θα έχει τεράστια αναβάθμιση και η
περιοχή» σημείωσε.

Πουλής: Με αυτές τις μεγάλες παρεμβάσεις η Δυτική
Αττική αλλάζει πορεία και των μέλλον των παιδιών

Από την πλευρά του ο Σταμάτης Πουλής, 1ος επι-
λαχών υποψήφιος βουλευτής Δυτικής Ατιτκής, δήλω-
σε ότι με αυτές τις μεγάλες παρεμβάσεις η Δυτική Αττι-
κή αλλάζει πορεία και των μέλλον των παιδιών. Είναι
μια περιοχή με μεγάλες προοπτικές όπως είπε ανα-
φέροντας παράλληλα για το τι γίνεται στην Μάνδρα,
Μέγαρα, Ασπρόπυργος, που γίνονται πρωτοβουλίες,
όλη η περιοχή έχει τεράστιες δυνατότητες, για ένα
μέλλον που θα είναι διαφορετικό, που θα είναι
επιχειρηματικό, που θα είναι σύγχρονο, που θα
κάνει τη Δυτική Αττική πόλο έλξης. 
Γιατί δουλεύουμε για αυτό, είπε ο κ. Πουλής; Δου-

λεύουμε προκειμένου τα νέα παιδιά να μείνουν στην
περιοχή και αν αλλάξει η πορεία όλης της περιοχής
κατέληξε ο κ. Πουλής

Έ
γκριση χρηματοδότησης
του Δήμου Αχαρν ών  με
ποσό ύψους 1.845.387,41€

από τον  Λογαριασμό Οικον ομικής
Εν ίσχυσης Ο.Τ.Α. με απόφαση του
αν απληρωτή υπουργού Εσωτερ-
ικών  Στ. Πέτσα.
Ειδικότερα η απόφαση αν αφέρει
Αποφασίζουμε
1. Εγκρίν ουμε τη χρηματοδότηση
του Δήμου Αχαρν ών  από τον
λογαριασμό του Υπουργείου Εσω-
τερικών ,  που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών  και Δαν είων  με
τίτλο «Λογαριασμός Οικον ομικής
Εν ίσχυσης  Ο.Τ.Α.» με ποσό

ύψους 1.845.387,41€ σύμφων α με
τα οριζόμεν α στο άρθρο 3.2 και 3.3
της από 14/6/2022  Προγραμματι-
κής Συμφων ίας Οικον ομικής Υπο-
στήριξης Δήμου Αχαρν ών  για το
οικον ομικό έτος 2022.
2. Το αν ωτέρω ποσό, θα αποδοθεί
στον  Δήμο Αχαρν ών  με χρηματική
εν τολή του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών  προς το Ταμείο Παρακαταθη-
κών  και Δαν είων .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Αχαρνών με ποσό ύψους 1.845.387,41€ 
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Προγραμματισμένη εφαρμογή
προνυμφοκτονίας από αέρος

στην περιοχή της Ψάθας
Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης ενημερώνει ότι
η προγραμματισμένη εφαρμογή προνυμφοκτονίας από αέρος

στο έλος της Ψαθας θα πραγματοποιηθεί στις 19/10/2022. 
Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής η περιοχή πρέπει να είναι

ελεύθερη από ανθρώπους και ζώα.

Στην  συν έχ εια μας δήλωσε ότι,
στηρίζει πολλά από τα Οικον ομικά
θέματα τα οποία και συν υπογράφει
αλλά συγχ ρόν ως μας παρέπεμψε στον
Υπουργό Οικον ομικών  με τον  οποίο
έχ ουμε ζητήσει ήδη συν άν τηση.

Δεσμεύτηκε ότι, σύν τομα θα γίν ει
συν άν τηση όλων  των  εμπλεκόμεν ων
για τα ΜΑΠ, για ν α καταλήξουμε σε μία
βιώσιμη λύση. Θα μελετήσει την  αλλα-
γή του Νομοθετικού Πλαισίου για τις
κρίσεις προϊσταμέν ων  Τμημάτων  και
Διευθύν σεων .

Για τις προσλήψεις μας δήλωσε ότι,
φέτος κάλυψε το σύν ολο των  αιτημά-
των  για προσλήψεις στις αν ταποδοτι-
κές υπηρεσίες και σύν τομα θα γίν ουν
1.264 προσλήψεις στην  Δημοτική
Αστυν ομία.

Για την  βοήθεια στο σπίτι μετά την
απόφαση του ΣΤΕ μας αν έλυσε ότι,
εξετάζον ται διάφοροι τρόποι Νομικής
αν τιμετώπισης και πάν τως αυτοί θα
συν εχ ίζουν  ν α εργάζον ται έως τότε.

Όταν  ολοκληρωθεί ο κύκλος των
συν αν τήσεων  με τους Υπουργούς
Οικον ομικών  και Εργασίας θα επαν έ-
λθουμε με ν έα συν άν τηση προκειμέ-
ν ου ν α καταλήξουμε για την  πορεία
και την  επίλυση και των  υπολοίπων
θεμάτων .

Έρχεται νομοσχέδιο

Με απόφαση του υπουργού Μάκη
Βορίδη πρόκειται ως τα μέσα Οκτωβρίου
ν α δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το
ν ομοσχ έδιο για τη Δημοτική Αστυν ομία,
όπου θα υπάρχ ει πρόβλεψη για προ-
σλήψεις άν ω των  1.200 δημοτικών
αστυν ομικών .

Το ν ομοσχ έδιο για τη Δημοτική
Αστυν ομία, προβλέπει ν έες αρμοδιότ-
ητες και ν έο ρόλο για τους αστυν ομι-
κούς, με στόχ ο ν α βρίσκον ται πιο
κον τά στους πολίτες και τις τοπικές
επιχ ειρήσεις, στο πλαίσιο της επικαιρο-
ποίησης και αν αμόρφωσης του θεσμι-
κού πλαισίου του συγκεκριμέν ου σώμα-
τος.
Οι διαδικασίες για την  πρόσληψη πάν ω

από 1.200 ατόμων  που θα στε-
λεχ ώσουν  τη Δημοτική Αστυν ομία σε
όλη τη χ ώρα, θα γίν ουν  μέσω ΑΣΕΠ,
εν ώ κατά το παρελθόν  το προσωπικό
αυτό εξαιρούν ταν  από τις διαδικασίες
πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, και η πρό-
σληψη γιν όταν  με τις διατάξεις του ΠΔ
135/06.

Σύμφων α με πληροφορίες είν αι
αν οιχ τό το εν δεχ όμεν ο ν α αυξηθεί ο
αριθμός των  θέσεων  για τους δημοτι-
κούς αστυν όμους από 1.200 σε 1.700
(κατά μέγιστο όριο) εν ώ μέσα στον
Οκτώβριο αν αμέν εται και η σχ ετική
προκήρυξη στον  ΑΣΕΠ.

H συνέχεια από σελ. 2
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ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ

Την Δευτέρα
24/10/2022 το
σωματείο των συντα-
ξιούχων διορ-
γανώνει ενημερωτι-
κή συγκέντρωση στο
Στρατουδακειο Πολι-
τιστικό Κέντρο.

Θα είναι  καλε-
σμένη η Ομοσπον-
δία Συνταξιούχων
του ΙΚΑ, καλούμε ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους συνταξιούχους να είναι παρ-
όντες.

Μας απασχολούν πολλά προβλήματα, είναι ευκαιρία να ενημερωθούμε
και να κάνουμε τις ερωτήσεις στα προβληματα  που μας απασχολούν.

Το σωματείο πήρε απόφαση ομόφωνα για συμμετοχή στην πανελλαδική
απεργία   στις 9/11/2022 και στις συγκεντρώσεις , γιατί τα προβλήματα των
εργαζόμενων είναι και δικά μας προβλήματα.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ - ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΓΩΜΕΝΟς
ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΣ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

Τώρα όλοι έχουμε ανάγκη τον αγώνα
Και ο αγώνας μας έχει όλους ανάγκη
Για να προστατεύσουμε τη ζωή μας!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

στις 6μμ την Δευτέρα 24/10/2022

Εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας 
γυναικών στην Αττική - 9 συλλήψεις
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργα-

νωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξαρθρώθη-
κε κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην
εμπορία αλλοδαπών γυναικών, με σκοπό την
οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.

Η αποδόμηση του κυκλώματος, πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής
επιχείρησης σε οίκους ανοχής στο κέντρο της
Αθήνας, βραδινές ώρες της Παρασκευής 14
Οκτωβρίου 2022, με τη συμμετοχή στελεχών της
Γενικής Γραμματείας της Interpol και αστυνο-
μικών του αρμόδιου τμήματος καταπολέμησης
εμπορίας ανθρώπων της Μολδαβικής
Αστυνομίας και με τη συνδρομή αστυνομικών της
Ο.Π.Κ.Ε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν (9) μέλη του
κυκλώματος, μεταξύ των οποίων τα δύο ηγετικά
και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα
- κατά περίπτωση - αδικήματα της εμπορίας ανθ-
ρώπων, μαστροπείας, παραβίασης σφραγίδων
και των νομοθεσιών για την προστασία από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακ-
τήρα και  την νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ στη δικογρα-
φία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα
δύο άτομα.

Επιπλέον, προσήχθησαν επτά γυναίκες από
οίκους ανοχής, εκ των οποίων οι δύο ταυτοποι-
ήθηκαν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Σε όλες παρασχέθηκε αρωγή και ψυχολογική

υποστήριξη από εξειδικευμένους κοινωνικούς
λειτουργούς και  ψυχολόγους των ανωτέρω
φορέων.

Στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριακών
δεδομένων και διεθνούς αστυνομικής συνερ-
γασίας αποκαλύφθηκε η εγκληματική δραστηριότ-
ητα του κυκλώματος στην προαγωγή και εξώθηση
στην πορνεία αλλοδαπών γυναικών σε οίκους
ανοχής που διαχειρίζονταν στο κέντρο της Αθή-
νας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το κύκλωμα
τουλάχιστον από τα τέλη του έτους 2019 προσέγ-
γιζε και στρατολογούσε ευάλωτες γυναίκες από
χώρα της ανατολικής Ευρώπης, εκμεταλλευόμε-
νο τη δεινή οικονομική και οικογενειακή τους
κατάσταση, ενώ με τη χρήση απατηλών μέσων για
εξασφάλιση νόμιμης εργασίας στην χώρα μας,
αποσπούσαν τη συναίνεσή τους να ταξιδέψουν
στην Ελλάδα.

Ακολούθως, οι γυναίκες παραλαμβάνονταν και
εγκαθίστανται σε διαμέρισμα, όπου διέμεναν και
τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, τα οποία τις
επιτηρούσαν και τις υποχρέωναν να πληρώνουν
το υψηλό μηνιαίο μίσθωμα.

Με το πρόσχημα της αποπληρωμής του υπέρ-
ογκου χρέους, που όφειλαν οι γυναίκες στα μέλη
του κυκλώματος λόγω της μεταφοράς τους στην
Ελλάδα, τις υποχρέωναν να απασχοληθούν ως
εκδιδόμενες σε τουλάχιστον έξι οίκους ανοχής,
παρακρατώντας μεγάλο μέρος των εσόδων από
την σεξουαλική τους εκμετάλλευση.

Τέλος, μεγάλο μέρος του οικονομικού οφέλο-
υς, που αποκόμιζε το κύκλωμα από την εγκλημα-
τική του δράση, το διοχέτευε σε επιχείρηση που
διέθετε με σκοπό την ενσωμάτωσή του στην
νόμιμη οικονομία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων
που αφορούσαν τη λειτουργία των οίκων ανοχής
και της νομιμοποίησης εσόδων από την εγκλημα-
τική δραστηριότητα,

καταγραφικά μηχανήματα επιτήρησης χώρων
οίκων ανοχής,

ψηφιακά πειστήρια και μέσα αποθήκευσης,
αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς των γυναικών,
κινητά τηλέφωνα και
το χρηματικό ποσό των 2.358 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια

εισαγγελική Αρχή.

Νοσοκομεία: Στάση εργασίας και πορεία 
στο υπ. Υγείας την Πέμπτη

Συν εχ ίζον ται οι μετα-
κιν ήσεις. Μερικές εκα-
τον τάδες προκηρύξεις
θέσεων  μόν ιμων  για-
τρών , σταγόν α στον
ωκεαν ό των  χ ιλιάδων
ελλείψεων

Η Ομοσπον δία
Εν ώσεων  Νοσοκομει-
ακών  Γιατρών  Ελλάδας
(ΟΕΝΓΕ) προχ ωρά σε
24ωρη παν ελλαδική
απεργία. Η Παν ελλήν ια
Ομοσπον δία Εργαζομέ-
ν ων  στα Δημόσια
Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) έχ ει προκηρύξει στάση εργασίας 08:00-15:00 για την
Αττική και 24ωρη απεργία για την  περιφέρεια.

Σε μαζική συμμετοχ ή των  ν οσοκομειακών  γιατρών , «για ν α έχ ει ο λαός μας
την  υγεία που του αξίζει στον  21ο αιών α» καλεί ΟΕΝΓΕ. «Η κυβέρν ηση της ΝΔ
συν εχ ίζει την  εγκληματική της πολιτική στο χ ώρο της υγείας. Τρία χ ρόν ια παν -
δημίας και επικαλείται ότι παίρν ει "πρόσθετα μέτρα" για την  "εν ίσχ υση" του ΕΣΥ
για την  αν τιμετώπιση δήθεν  των  "εκτάκτων " αν αγκών  της παν δημίας. Πρόσθετα
μέτρα που δεν  "προσθέτουν  προσωπικό". 

Αν τί ν α μον ιμοποιηθούν  ξαν ά- "προσλαμβάν ον ται" οι επικουρικοί και οι
συμβασιούχ οι που λήγει η σύμβασή τους, "προσλαμβάν ον ται" συν ταξιούχ οι για-
τροί. Συν εχ ίζον ται οι μετακιν ήσεις. 

Μερικές εκατον τάδες προκηρύξεις θέσεων  μόν ιμων  γιατρών , σταγόν α στον
ωκεαν ό των  χ ιλιάδων  ελλείψεων . Κύμα παραιτήσεων  εξαιτίας της εν τατικο-
ποίησης, της κακοπληρωμέν ης δουλειάς, των  απλήρωτων  εφημεριών . Συν ταξιο-
δοτήσεις που δεν  αν απληρών ον ται. Ολόκληρα τμήματα και κλιν ικές οδηγούν ται
σε ξαφν ικό θάν ατο, πολλά από τα οποία προσφέρουν  εξειδικευμέν ες υπηρεσίες,
όπως το κέν τρο πήξης και πρόληψης μεσογειακής αν αιμίας του Βεν ιζελείου
ν οσοκομείου στο Ηράκλειο (τμήμα αν αφοράς για όλη την  Κρήτη)» αν αφέρει η
ΟΕΝΓΕ.
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ΟΟ  ΟΟ..ΑΑ..ΦΦ..ΝΝ..ΤΤ..ΗΗ..  δδιιοορργγααννώώννεειι  
ττοονν  55οο  ∆∆ιιααγγωωννιισσµµόό  ΜΜααγγεειιρριικκήήςς  

σσττοο  ΒΒ’’  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
ΓΓιιαα  µµιιαα  αακκόόµµηη  χχρροοννιιάά,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ

ΟΟ..ΑΑ..ΦΦ..ΝΝ..ΤΤ..ΗΗ..,,  κκ..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΚΚααττσσααρρόόςς  σσααςς  ππρροοσσκκααλλεείί
νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεεττεε  σσττοονν  55οο    ∆∆ιιααγγωωννιισσµµόό  ΜΜααγγεειιρριικκήήςς,,
ΦΦααγγηηττοούύ  κκααιι  ΓΓλλυυκκοούύ  γγιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  ηηλλιικκίίεεςς,,  πποουυ  θθαα

ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη,,  1199  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22002222
κκααιι  ώώρραα  1188::0000  σσττοο  ΒΒ’’  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  σσττηηνν  ΠΠααρρααλλίίαα  ΑΑσσππρρ--

οοππύύρργγοουυ..  ΜΜιικκρροοίί  κκααιι  µµεεγγάάλλοοιι  φφττιιάάξξττεε  ττιιςς  σσππεεσσιιααλλιιττέέ
σσααςς,,  εελλάάττεε  νναα  δδιιααγγωωννιισσττεείίττεε,,  νναα  ββρρααββεευυττεείίττεε  κκααιι  νναα

ππεερράάσσοουυµµεε  µµιιαα  υυππέέρροοχχηη  ββρρααδδιιάά..  ..  
ΗΗ  εενν  λλόόγγωω  δδρράάσσηη  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείίττααιι  µµεε    µµέέρριιµµνναα

ττοουυ  ΑΑννττιιππρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΟΟ..ΑΑ..ΦΦ..ΝΝ..ΤΤ..ΗΗ..,,  
κκ..  ΑΑννττώώννιιοουυ  ΚΚοοννααξξήή..

CCuulltttteerrrraa  MMeeeett  
nn''  GGrreeeett  vvooll..  22

Μια ξεχωριστή βραδιά
γνωριµίας µε τους 

καλλιτέχνες του
 Θριάσιου πεδίου

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε
την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στην αυλή
του Παλαιού Σιδηροδροµικού

Σταθµού Ελευσίνας η δεύτερη συνάντηση της
οµάδας νέων Cultterra “Meet n' Greet vol. 2”, µε
την υποστήριξη της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μια βραδιά µε
ζωντανή µουσική, παράσταση αυτοσχεδιασµού,
εικαστική παρέµβαση και πολλές ακόµα δράσεις
από εκλεκτούς καλεσµένους. 

Με δηµιουργικές συζητήσεις και ανταλλαγή
απόψεων πάνω στην Τέχνη και τον Πολιτισµό, το
δίκτυο καλλιτεχνών του Θριασίου Πεδίου
διευρύνεται συνεχώς, ανανεώνοντας το ραντεβού
για νέες δράσεις στον φιλόξενο, ανοιχτό σε όλους
Παλαιό Σιδηροδροµικό Σταθµό Ελευσίνας

Λίγα λόγια για την οµάδα Culttera

Η οµάδα Cultterra (πρώην Youth Labs) µέσω
µιας σειράς δηµόσιων εκδηλώσεων –
παρεµβάσεων  στην πόλη, που
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης
Μυστήριο 66_Φωνές στην πόλη της 2023
Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης,
αναδεικνύουν ζητήµατα που αφορούν στους
νέους της πόλης, προβάλλουν το έργο νέων
καλλιτεχνών από το Θριάσιο πεδίο, ενώ
παράλληλα αναπτύσσουν τις ικανότητες και τις
συνεργασίες των µελών της. 

Ενδεικτικές δράσεις της οµάδας µέχρι σήµερα
ήταν η ανάδειξη δηµιουργίας ενός πάρκου για
µικρούς και µεγάλους µε skate, roller και BMX,
το πρώτο Pride στην Ελευσίνα αλλά και µια
πρώτη χαρτογράφηση νέων καλλιτεχνών (επαγ

γελµατιών και µη) της Ελευσίνας και της
ευρύτερης περιοχής. 

Φωτογραφία: Γιάννης Στάθης
2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της

Μήνας Πρόληψης και ενημέρωσης για τον
Καρκίνο του Μαστού

Εκδήλωση της Δημ. Τ.Ο. ΝΔ Αχαρνών - Θρακομακεδόνων 



ΔΔιιάάλλεεξξηη  κκααττάά  ττηηςς  ββίίααςς
ααππόό  ττοο  γγννωωσσττόό

ψψυυχχίίααττρροο--
ψψυυχχοοθθεερρααππεευυττήή
ΔΔηημμήήττρρηη  ΣΣοούύρραα  
σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

ΔΔιιάάλλεεξξηη  ττοουυ  γγννωωσσττοούύ  ψψυυχχιιάάττρροουυ--
ψψυυχχοοθθεερρααππεευυττήή  ΔΔηημμήήττρρηη  ΣΣοούύρραα,,  μμεε  θθέέμμαα,,
““ΜΜοορρφφέέςς  ββίίααςς,,  σσχχοολλιικκόόςς  εεκκφφοοββιισσμμόόςς
((bbuullllyyiinngg))  κκοοιιννωωννιικκήή,,  εεννδδοοοοιικκοογγεεννεειιαακκήή““,,
θθαα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιηηθθεείί,,  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  2222
ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22002222  ((1188::0000)),,  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα
εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ““ΜΜεελλίίνναα  ΜΜεερρκκοούύρρηη””  ττοουυ
ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν..  
ΗΗ  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ααννήήκκεειι  σσττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο

ττηηςς  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΠΠααιιδδεείίααςς  ΝΝίίκκοο
ΧΧααττζζηηττρραακκόόσσιιαα  κκααιι  ααπποοσσκκοοππεείί  σσττηηνν
εεννηημμέέρρωωσσηη  ττωωνν  γγοοννέέωωνν  κκααιι  ττωωνν  μμααθθηη--
ττώώνν..
ΗΗ  ααννττααππόόκκρριισσήή  ττοουυςς  ααννααμμέέννεεττααιι  νναα  εείίννααιι

μμεεγγάάλληη,,  κκααθθώώςς    ηη  ΔΔηημμοοττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΠΠααιι--
δδεείίααςς  έέχχεειι  δδιιααννεείίμμεειι,,  μμέέσσωω  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν,,
ππάάννωω  ααππόό  77,,55  χχιιλλιιάάδδεεςς  ππρροοσσκκλλήήσσεειιςς,,
ααρριιθθμμόό  ίίσσοο  μμεε  ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς  ττηηςς  ππρρωωττοοββάά--
θθμμιιααςς  κκααιι  δδεευυττεερροοββάάθθμμιιααςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..    
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Σ
τα πλαίσια της συνεχούς προ-
σπάθειας αναβάθμισης της
καθαριότητας της πόλης ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου κ Νικ.
Μελετίου και ο αρμόδιος Αντιδήμα-
ρχος κ. Μ. Ψωμιάδης προχώρησαν
σε αγορά εκατοντάδων καινούριων 

κάδων για τα οικιακά
απόβλητα,  ώστε να αντι-
κατασταθούν οι παλιοί ...

Με φροντίδα του κ.
Ψωμιάδη και  του
Προέδρου των Κατοίκων

Παραλίας- Αντιπροέδρου
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η κ. Αντ. Κοναξή η
τοποθέτηση των νέων κάδων
ξεκίνησε από το Παραλιακό Μέτωπο,
την Λ. Δημοκρατίας, τα σχολεία, τις
πλατείες, τις παιδικές χαρές και τους
κεντρικούς δρόμους της Παραλίας 

Ασπροπύργου...όπως Αγ. Ανα-
ργύρων, Παναθηναίων, Βαλτετσίου,
Αρκαδίας, Κων. Παλαιολόγου, Στρ.

Μυριβήλη και τους κάθετους οδούς
αυτών... Έπεται συνέχεια τις επόμε-
νες ημέρες....

Π
λήθος κόσμου έσπευσε ν α
παρακολουθήσει την
άκρως εν ημερωτική και

ιδιαίτερα εν διαφέρουσα διάλεξη
της Γεν ικής Χειρουργού – Ειδικής
Χειρουργού Μαστού, κ. Νατάσας
Παζαΐτη, με θέμα: Καρκίν ος του
Μαστού: Μάθε – Πρόλαβε – Αν τι-
μετώπισε, η οποία πραγματοποι-
ήθηκε την  Παρασκευή 14 Οκτω-
βρίου στο Πν ευματικό Κέν τρο
Ασπροπύργου.  

Την  ομιλήτρια υποδέχ θηκε ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτρο-
πής Παιδείας, κ. Γεώργιος Φίλης, ο
οποίος μεταξύ άλλων  αν αφέρθηκε
στην  σπουδαιότητα της εν ημέρω-
σης, ευαισθητοποίησης  και της
πρόληψης αν αφορικά με τον
καρκίν ο του μαστού τον ίζον τας
ότι,  η Δημοτική Αρχ ή δίν ει ιδιαίτε-
ρη έμφαση σε θέματα υγείας. Αν α-
φέρθηκε στο σπουδαίο έργο της κ. Παζαΐτη και την
ευχ αρίστησε για μια ακόμα φορά για την  αποδοχ ή της
πρόσκλησης. 

Παράλληλα, μετέφερε το μήν υμα του Δημάρχ ου
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου προς την  εκλεκ-
τή προσκεκλημέν η, εξηγών τας το λόγο της απουσίας
του από την  εκδήλωση, αφού  βρίσκεται στο εξωτερ-
ικό, ως Εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ στον  Παγκόσμιο
Οργαν ισμό Αυτοδιοίκησης, καθώς και τις ευχ αριστίες
του για την  τιμή που μας έκαν ε ν α βρίσκεται στην
πόλη μας, τον  Ασπρόπυργο. 

Η κ. Παζαΐτη στην  ομιλία της, επισήμαν ε ότι, ο
Καρκίν ος του Μαστού είν αι ο συχ ν ότερος καρκίν ος
που πλήττει τον  γυν αικείο πληθυσμό. 

Αν αφέρθηκε επίσης,  στον  τρόπο πρόληψης αλλά και
για την  εξέλιξη της ιατρικής πάν ω σε αυτό θέμα,
τον ίζον τας ότι, καμία γυν αίκα δεν  πρέπει ν α παρα-
λείπει την  κλιν ική εξέταση αν ά τακτά χ ρον ικά διαστή-
ματα αν άλογα με την  ηλικία τους. 

Μετά το πέρας της ομιλίας δέχ θηκε πολλές ερωτήσεις
από το κοιν ό με αν τικείμεν ο κυρίως την  πρόληψη,
γεγον ός που ικαν οποίησε τους παρευρισκόμεν ους,
αφού εν ημερώθηκαν  με τον  καλύτερο τρόπο και
κυρίως καταν οητά για το θέμα του καρκίν ου του
μαστού.   

Στην  εκδήλωση παρευρέθηκαν : ο Αν τιπρόεδρος της
Βουλής, κ. Αθαν άσιος Μπούρας, ο Υφυπουργός Δικαι-
οσύν ης, κ. Γεώργιος Κώτσηρας, ο Γραμματέας της Βου-
λής, κ. Ευάγγελος Λιάκος, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Δυτι-
κής Αττικής, κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεμιστοκλής Τσόκας, ο
Αν τιδήμαρχ ος Αν θρωπίν ων  Πόρων , κ. Δημήτρης

Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Αν αστά-
σιος Παπαδόπουλος, η Πρόεδρος του Πν ευματικού
Κέν τρου, κ. Γεωργία Πηλιχ ού, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ. Αλέξαν δρος Μυλων άς, Ευάγγελος Μουζάκας καθώς
και ο Γεν ικός Γραμματέας, κ. Ευστάθιος Ρεστέμης και
ο Αν τιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αν τών ιος Κον α-
ξής.

Παράλληλα το παρόν  έδωσαν : η Πρόεδρος του Γυν αι-
κείου Κιν ήματος «Πυρρίχ ιος», κ. Σοφία Σαμψων ίδου, η
Πρόεδρος του Συλλόγου Γυν αικών  Ασπροπύργου
«Κροκων ίς», κ. Μαρία Ρηγάτου, η Πρόεδρος του
Συλλόγου Ελλην ορουμαν ικής Φιλίας «Κων σταν τίν ου
και Ελέν ης», κ. Μαριάν ν α  Κον τουράρου, η Πρόεδρος
της ΝΟΔΕ, κ. Κούλα Παραδείση, η Διευθύν τρια του
2ου ΔΓυμν ασίου Ασπροπύργου, κ. Διον υσία Μαρου-
σοπούλου και ο Πολιτευτής της Ν.Δ., κ. Αν δρέας
Τσώκος.   

ΚΚααττάάμμεεσσττοο  ττοο  ΠΠννεευυμμααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  σσττηηνν  οομμιιλλίίαα  ττηηςς  ΝΝααττάάσσααςς  
ΠΠααζζααΐΐττηη  γγιιαα  ττοονν  ΚΚααρρκκίίννοο  ττοουυ  ΜΜαασσττοούύ  

Αγορά και τοποθέτηση νέων κάδων οικιακών
αποβλήτων στην Παραλία Ασπροπύργου
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ΞΞεεκκίίννηησσεε  ηη  ααννττίίσσττρροοφφηη  
μμέέττρρηησσηη  γγιιαα  τταα  ««ρρααββαασσάάκκιιαα»»

μμεε  τταα  ΤΤέέλληη  ΚΚυυκκλλοοφφοορρίίααςς  22002233

Οι οδηγοί και ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να
δουν το ποσό που θα πληρώσουν για την επό-
μενη χρονιά, μπαίνοντας με τους προσωπικούς

κωδικούς Taxisnet στο myCar της ΑΑΔΕ. Τι ισχύει όμως για
όσους θέλουν να θέσουν το όχημά τους σε ακινησία και να
το κυκλοφορήσουν μόνο για κάποιους μήνες;

Τέλη κυκλοφορίας 2023 με το μήνα: Βήμα - βήμα η διαδι-
κασία

Αρχικά, αυτό ισχύει για όσους αίρουν την ακινησία του
οχήματός τους. Η αρχική διαδικασία είναι η εξής:

Με τους κωδικούς TAXISnet, μπαίνετε στην πλατφόρμα,
επιλέγετε το όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία

Πληρώνετε τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους,
γίνεται online έλεγχος εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο κατά
την ημερομηνία και ώρα συμπλήρωσης της σχετικής
αίτησης

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του αιτήματος
Υπενθυμίζεται πως η πληρωμή ετήσιων τελών κυκλοφο-

ρίας απαιτείται για:
τη μεταβίβαση του οχήματος,
την οριστική διαγραφή του από το μητρώο οχημάτων
την εξαγωγή του από την Ελλάδα, καθώς και για
την επαναταξινόμηση του οχήματος στην Ελλάδα
Εάν κάποιος θέλει να κάνει άρση ψηφιακής ακινησίας για

ορισμένους μήνες εντός του έτους και να πληρώσει αναλο-
γικά τέλη κυκλοφορίας (με τον μήνα) θα πρέπει να κάνει τα
εξής βήματα:

Με τους κωδικούς TAXISnet, μπαίνετε στην πλατφόρμα,
επιλέγετε το όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία

Επιλέγετε πληρωμή μηνιαίων τελών κυκλοφορίας, ανάλο-
γα με τους μήνες που επιθυμείτε να θέσετε το όχημά σας σε
κίνηση ψηφιακά

Πληρώνετε τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους,
γίνεται online έλεγχος εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο κατά
την ημερομηνία και ώρα συμπλήρωσης της σχετικής
αίτησης

Στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του αιτήματος.

Τα πρόστιμα

Η προθεσμία πληρωμής λήγει όπως κάθε χρόνο στις 31
Δεκεμβρίου, ωστόσο λογικά και φέτος θα δοθεί παράταση.
Εάν δεν το πράξουν μέσα στο ορισμένο χρονικό πλαίσιο
τότε θα έρθουν αντιμέτωποι με «τσουχτερά» πρόστιμα. H μη
έγκυρη αποπληρωμή των τελών κυκλοφορίας επισύρει πρό-
στιμο, το οποίο ισούται με το 100% των τελών που αναλο-
γούν στο όχημα.

Εάν κάποιο πολίτης πιαστεί να κυκλοφορεί με το όχημα το
οποίο έχει δηλώσει σε ακινησία θα κληθεί να πληρώσει
βαριά καμπάνα. Συγκεκριμένα, θα κληθούν να πληρώσουν
πρόστιμο 10.000 ευρώ το οποίο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ
σε περίπτωση υποτροπής ενώ ταυτόχρονα αφαιρείται για
τρία χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου
του οχήματος.

Το ύψος του προστίμου είναι:

ίσο με το ποσό των τελών αν το όχημα είναι δίκυκλο/
τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ

ίσο με το 50% των τελών αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ.
μηδενικό αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30

ευρώ.
Ποιοι δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας το 2023
Όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως 31

Οκτωβρίου 2010 θα καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας με βάση
τον κυβισμό τους.

Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμ-
βρίου 2010 η πληρωμή γίνεται με βάση τις εκπομπές CO2
που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ όσα κατα-
γράφουν τις χαμηλότερες τιμές απαλλάσσονται πλήρως -
κάτω από 90 ή 122 g/km, αναλόγως χρονολογίας.

Ε
ξ ι χ ν ι ά -
στηκε η
υ π ό θ ε σ η

με τους κλέφτες
καταλυτών  που
είχ αν  εν τοπιστεί
εν  δράσει στο Χαϊ-
δάρι, με το Τμήμα
Ασφάλειας της
περιοχ ής ν α στέλ-
ν ει στον  Εισαγγε-
λέα τα στοιχ εία
των  κλεφτών , οι
οποίοι διώκον ται
για εγκληματική
οργάν ωση.

Το περιστατικό
εν τοπισμού των
κατηγορούμεν ων
έλαβε χ ώρα στις 11 Μαΐου. Συγκε-
κριμέν α, άν δρες της Ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. έκαν αν  σήμα σε έν α
όχ ημα όπου επέβαιν αν  τρία
άτομα, ο οδηγός, όμως, αν έπτυξε
ταχ ύτητα και προσπάθησε ν α δια-
φύγει κάν ον τας ελιγμούς. Στην
προσπάθεια του έπεσε πάν ω σε
σταθμευμέν ο όχ ημα, εν ώ από την
όλη έν ταση που δημιούργησαν ,
κατάφεραν  ν α εξαφαν ιστούν  στο
σκοτάδι. 

Οι αστυν ομικοί ερεύν ησαν  το 

αυτοκιν ήτο και βρήκαν  τρεις
κλεμμέν ους καταλύτες και εργαλεία
κλοπής (έν α γρύλλο και μια ηλεκ-
τρική σέγα για κόψιμο).

Η Ασφάλεια Χαϊδαρίου αν έλαβε
στη συν έχ εια την  αν άκριση. Στο
αυτοκίν ητο έγιν αν  οι απαραίτητες
έρευν ες για δακτυλικά αποτ-
υπώματα από το εγκληματολογικό
τμήμα και εν  συν εχ εία ταυτοποι-
ήθηκαν  οι δράστες, με τους αν θ-
ρώπους της ΕΛ.ΑΣ ν α διαπι-
στών ουν  ότι πρόκειται για

σεσημασμέν ους κλέφτες. Παράλ-
ληλα, έγιν ε και η απαραίτητη αν αγ-
ν ώριση από τους άν δρες της ομά-
δας ΔΙ.ΑΣ. των  ατόμων  που
συμμετείχ αν  στην  καταδίωξη.

Ακριβώς επειδή δεν  είν αι κοιν οί
κλέφτες, διώκον ται για συμμετοχ ή
σε εγκληματική οργάν ωση. Συλλή-
ψεις δεν  έχ ουν  γίν ει, επειδή δεν
υπάρχ ει αυτόφωρο, αλλά το ν έο
κατηγορητήριο στάλθηκε στον
Εισαγγελέα για ν α προστεθεί στον
φάκελο της δίωξής τους.

ΕΕξξιιχχννιιάάσσττηηκκεε  υυππόόθθεεσσηη  κκλλοοππήήςς
κκααττααλλυυττώώνν  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με τους κλέφτες καταλυτών που

είχαν εντοπιστεί εν δράσει στο Χαϊδάρι

Δ
ωρεάν (και νόμιμη) εφαρ-
μογή δίνει τη δυνατότητα
στους γονείς για live

«παρακολούθηση» των παιδιών
τους.

Ο επικεφαλής του «internet now»,
Νίκος Βασιλάκος, παρουσίασε μια
δωρεάν  εφαρμογή, μέσω της οποίας
οι γον είς μπορούν  (σε πραγματικό
χ ρόν ο) ν α βλέπουν  στην  οθόν η
του κιν ητού τους, τη διαδρομή που
εκείν η την  στιγμή ακολουθεί το
παιδί τους.

Όπως διευκρίν ισε, πρόκειται για
έν αν  απλό, δωρεάν  και ν όμιμο
τρόπο για ν α γν ωρίζουν  οι γον είς
αν ά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το
παιδί τους. 

Μέσω της εγκατάστασης στα κιν -
ητά τηλέφων α, αυτή η δωρεάν  εφα-
ρμογή δείχ ν ει διαρκώς το στίγμα από το σημείο όπου
βρίσκεται το παιδί. 

Όπως διευκρίν ισε στον  ΑΝΤ1 ο πολύπειρος σε ότι
αφορά ζητήματα του διαδικτύου, Νίκος Βασιλάκος, η
όλη διαδικασία είν αι ν όμιμη και αποδεκτή από τις
αρμόδιες Αρχ ές για την  προστασία του απορρήτου 

των  επικοιν ων ιών  και της προστασίας προσω-
πικών  δεδομέν ων . 

Παράλληλα, με την  εφαρμογή αυτή, μπορεί κάποιος
ν α βλέπει -εκτός από το στίγμα- την  ισχ ύ μπαταρίας
στο κιν ητό του παιδιού, το πότε συν δέθηκε τελευταία
φορά, την  ταχ ύτητα με την  οποία κιν είται ο χ ρήστης
του τηλεφών ου κ.ά.

Δωρεάν εφαρμογή για «παρακολούθηση» 
των παιδιών από τους γονείς 
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Συνελήφθη, προχθες το πρωί, στο Λουτράκι
Κορινθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφ-
άλειας Κορίνθου, 40χρονος αλλοδαπός, σε βάρος
του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβα-
ση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, προχθές (16.10.2022) το πρωί στο
Λουτράκι Κορινθίας , ύστερα από κατάλληλη
αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών, ανω-
τέρω αστυνομικοί, πραγματοποίησαν έρευνα σε
οικία του 40χρονου, όπου βρέθηκε να καλλιεργεί
σε αύλιο χώρο -11- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους
έως -2,4- μέτρων, περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν
και κατασχέθηκαν, ενώ εντός της οικίας βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, συνολικού
βάρους -710- γραμμαρίων και -4- τμήματα δενδρυ-
λλίων κάνναβης, στο στάδιο της αποξήρανσης.

Τέλος, σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία του
στην Αττική, βρέθηκαν -4- γυάλινα βάζα με ποσότ-
ητες κάνναβης, συνολικού βάρους -404- γραμμα-
ρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα
και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το
Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου.

ΑΑννεεξξάάρρττηηττηη  ΑΑρρχχήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηηςς  ΕΕρργγαασσίίααςς::  ΑΑννεεξξάάρρττηηττηη  ΑΑρρχχήή  ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηηςς  ΕΕρργγαασσίίααςς::  

ΣΣττηη  μμάάχχηη  κκααττάά  ττηηςς  εεμμπποορρίίααςς  ααννθθρρώώππωωνν
Ποιοι εργασιακοί χώροι μπήκαν στο στόχαστρο

Ελέγχους σε χώρους
εργασίας που παρουσιά-
ζουν υψηλή πιθανότητα

εμφάνισης κρουσμάτων εμπορίας
ανθρώπων, με σκοπό την εργα-
σιακή εκμετάλλευση, πραγματο-
ποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθ-
εώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο
κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Οι έλεγχοι εστιάστηκαν σε χώρους
εργασίας του αγροτικού τομέα,
όπως αγροκτήματα, συσκευαστήρια
αγροτικών προϊόντων, σημεία δια-
λογής, κτηνοτροφικές μονάδες,
πτηνοτροφεία και  ελαιοτριβεία.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε εκεί όπου -
κατά πληροφορίες- απασχολούνται
Ουκρανοί εργαζόμενοι.

Πραγματοποιήθηκαν 207 έλεγχοι,
βεβαιώθηκαν 49 παραβάσεις και
επιβλήθηκαν 37 πρόστιμα, συνολι-
κού ύψους 238.250 ευρώ. Οι
έλεγχοι έγιναν σε συνεργασία με την
Ελληνική Αστυνομία, δεδομένης
της φύσης των περιστατικών, των
αρμοδιοτήτων και της εμπειρίας

της στην αντιμετώπιση τέτοιων
υποθέσεων.    

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενημέρ-
ωσης των εποχικών εργαζομένων,
οι Επιθεωρητές Εργασίας διένειμαν
φυλλάδια (μεταφρασμένα στις
γλώσσες των εργαζομένων, από
χώρες όπως η Αλβανία, το Πακι-
στάν, το Μπαγκλαντές και η Ουκρ-
ανία), με πληροφορίες για τα εργα-
σιακά τους δικαιώματα, σύμφωνα με
την ελληνική εργατική νομοθεσία.

Η καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων εντάσσεται στις προτερ-
αιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την περίοδο 2022-2025, αναφ-
ορικά με την αντιμετώπιση του
σοβαρού και οργανωμένου εγκλή-
ματος και την αποδόμηση εγκλημα-
τικών δικτύων.

Παράλληλα και ανήμερα της πανε-
υρωπαϊκής ημέρας κατά της εμπο-
ρίας ανθρώπων (18η Οκτωβρίου),
η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης
Εργασίας ανακοινώνει  ότι
προχωρά σε έναρξη συνεργασίας με
τον διεθνή οργανισμό Α21, ο
οποίος συντάσσεται στον αγώνα 

για την καταπολέμηση της εμπο-
ρίας ανθρώπων.

Εξετάζεται η από́ κοινού́ ανάληψη
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης του κοινωνικού συνό-
λου σχετικά με το έγκλημα της εμπο-
ρίας ανθρώπων, που λαμβάνει και
τη μορφή́ της εργασιακής εκμετάλ

λευσης.Ο Α21 δραστηριοποιείται
σε 14 χώρες, έχοντας ενεργή παρ-
ουσία και στην Ελλάδα. 

Μεταξύ άλλων δράσεων, λειτουρ-
γεί 24ωρη γραμμή πληροφόρησης
(1109), όπου ο καθένας μπορει ́ με
ασφάλεια να ενημερωθει ́ σχετικά και
να καταγγει ́λει ύποπτα περιστατικά.

40χρονος φύτευε δενδρύλλια κάνναβης στη 
αυλή του σπιτιού του στο Λουτράκι
Συνελήφθη και σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση 

της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά

61χρονος περιλούστηκε με βενζίνη
και προσπάθησε να αυτοπυρποληθεί

Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, στην ειδική μονάδα
εγκαυμάτων.

Να βάλει τέλος στη ζωή του προσπάθησε τη Δευ-
τέρα 17/10, έν ας 61χ ρον ος, κάτοικος χ ωριού στην
αν ατολική Φθιώτιδα. Περιλούστηκε με περιλούστηκε
με βεν ζίν η και προσπάθησε ν α αυτοπυρποληθεί.

Ευτυχ ώς για τον  ίδιο, έν ας γείτον ας που εκείν η τη
στιγμή βρισκόταν  στο μπαλκόν ι του σπιτιού του,
αν τιλήφθηκε το περιστατικό και έτρεξε σβήν ον τας τη
φωτιά, ωστόσο ο 61χ ρον ος είχ ε προλάβει ν α καεί στο
μεγαλύτερο μέρος του σώματός του.

Ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ τον  διακόμισε στο Νοσο-
κομείο Λαμίας όπου διασωλην ώθηκε, εν ώ το μεσημέρι
έφυγε για το ΚΑΤ και την  ειδική μον άδα εγκαυμάτων .

Σοκαρισμέν η η τοπική κοιν ων ία προσπαθεί ν α
εξηγήσει τους λόγους που τον  οδήγησαν  στην  απόφ-
αση ν α βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφων α με πληροφορίες του lamiareport.gr, το
τελευταίο διάστημα συγγεν ικό του άτομο περν ά έν α
πρόβλημα υγείας.

Για το θλιβερό συμβάν , εν ημερώθηκε και το ΑΤ
Στυλίδας, που διερευν ά τις συν θήκες κάτω από τις
οποίες έγιν ε το κακό.
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" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 

για τα καταστήματά της στον Ασπρόπυργο
και στην Ελευσίνα.

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

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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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 
βιογραφικά στο 
info@tileorganosi.gr

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
Τεχν ική Υπηρεσία                                         
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα                                                                
13341 Άν ω Λιόσια                                                                                                                                                                                                                                                
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196 
Email:  dtexnyp@fyli.gr
Άν ω Λιόσια 18/10/2022
Αριθ. Πρωτ. :  35963

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΔΥΟ (2) ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
ότι:
Προκειμέν ου ν α προβεί σε
φ αν ερή Μειοδοτική προφ ορική
και φ αν ερή Δημοπρασία σύμφ -
ων α με την  υπ΄αριθμ. 270/81
Π.Δ και τον  εν  ισχύ Ν.3463/06
ΦΕΚ 114/Α /́08.06..06 «Κώδικας
Δήμων  και Κοιν οτήτων » και
τον  Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76
για την  «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ  ΔΥΟ (2)
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ», βάση
της υπ’ αριθμ. Μελέτ-
ης 13/2022 της Τεχν ικής Υπηρ-
εσίας.

ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους που
θέλουν να συμμετάσχουν στη
δημοπρασία, όπως εντός
αποκλειστικής προθεσμίας
είκοσι ημερών ( 20 ) από τη
δημοσίευση της παρούσης να
παραλάβουν τους αναλυτικούς
όρους διακήρυξης και να
υποβάλλουν ή να αποστείλουν
αίτηση ενδιαφέροντος για την
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ  ΔΥΟ (2) ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» μαζί με
φάκελο με όλα τα
δικαιολογητικά που ζητούνται
από την Διακήρυξη, στη Δ/νση
Περιουσίας & Προμηθειών του
Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητικής
Επιτροπής, στην Δ/νση:
Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου
Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1 Άνω
Λιόσια Τ.Κ 13341 .     

Οι προσφορές ενδιαφέροντος
γίνονται δεκτές μέχρι και
8/11/2022 ημέρα Τρίτη,
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
Ειδικότερα ενδιαφέρεται να
μισθώσει :
Α) Έναν ισόγειο χώρο,
συνολικής επιφάνειας περίπου
90 m2, σε κεντρικό σημείο της
Δ.Ε Ζεφυρίου, πλησίον του
Δημαρχείου, γ ια κάλυψη των
αναγκών στέγασης  διαφόρων
υπηρεσιών της Δημοτικής
Ενότητας.
Β) Έναν ισόγειο χώρο,
συνολικής επιφάνειας περίπου
80 m2,  σε κεντρικό σημείο της
Δ.Ε Ζεφυρίου, πλησίον του
Δημαρχείου, γ ια κάλυψη
αναγκών αρχειοθέτησης-
αποθήκευσης διαφόρων
υπηρεσιών της Δημοτικής
Ενότητας.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές-
ανάγκες που πρέπει να
καλύπτουν  τα προς μίσθωση
κτίρια είναι:
Για την εύκολη πρόσβαση του
προσωπικού και του κοινού να
βρίσκονται σε κεντρικά,

ευπροσδιόριστα σημεία, εύκολα
προσβάσιμα από δρόμους
ευρείας κυκλοφορίας και
πλησίον του Δημαρχείου της Δ.Ε
Ζεφυρίου.
Να διαθέτουν οικοδομική άδεια.
Να υπάρχουν τουαλέτες .
Να διαθέτουν κλιματισμό, ψύξη
& θέρμανση, όπως επίσης και
εξαερισμό.
Να διαθέτουν δεύτερη έξοδο, η
οποία θα χρησιμοποιείται ως
έξοδος κινδύνου.
Να διαθέτουν πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Τα προς μίσθωση κτίρια θα
πρέπει επίσης να είναι
κατασκευασμένα σύμφωνα με το
γενικό οικοδομικό κανονισμό,
να διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο,
ηλεκτρισμό και παροχή νερού με
δικούς τους ανεξάρτητους
μετρητές, σύστημα
πυρανίχνευσης και σύστημα
πυρασφάλειας, να εξασφαλίζουν
επαρκή φυσικό φωτισμό και
αερισμό, καθώς και τους
απαραίτητους βοηθητικούς
χώρους (κουζίνα, αποθήκες,
λεβητοστάσιο, wc κ.λπ.).
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει
τον Δήμο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Βιασμός 12χρονης: Αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ
εμφανίστηκε ένας ακόμη άνδρας

Τις τελευταίες ημέρες, έχουν προσέλθει αυτοβούλως
πέντε άνδρες και έχουν καταθέσει για την υπόθεση.

Έν ας ακόμη άν δρας εμφαν ίστηκε απόψε
αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ και εξετάστηκε
εν όρκως στο πλαίσιο της διερευν όμεν ης
υπόθεσης μαστροπείας εις βάρος της
12χ ρον ης από τον  Κολων ό.
Ο άν δρας που παρουσιάστηκε στην
Υπηρεσία Προστασίας Αν ηλίκων  αν έφερε
ότι είν αι χ ρήστης διαδικτυακής εφαρμογής
γν ωριμιών  και κατέθεσε ότι δεν  έχ ει έρθει
σε επαφή με την  αν ήλικη.
;Oπως αν αφέρθηκε από την  ΕΛ.ΑΣ, ο
άν δρας εξετάστηκε και αποχ ώρησε από τη
ΓΑΔΑ. Η συμμετοχ ή του στην  υπόθεση
ερευν άται από τις Αρχ ές.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι συν ολικά, τις τελευ-
ταίες ημέρες, έχ ουν  προσέλθει αυτοβούλως
πέν τε άν δρες και έχ ουν  καταθέσει για την
υπόθεση.
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Οι παλαίμαχοι του
Ελεώνα 2-1 την
Δάφνη Ερυθρών

Σε έν α παν έμορφο παιχ ν ίδι που έγιν ε στο γήπεδο
του Ελεών α Θηβών  μεταξύ της τοπικής ομάδας του
Ελεών α και των  παλαιμάχ ων  της Δάφν ης Ερυθρών  η
ομάδα του Ελεών α πήρε την  ν ίκη στην   τελευταία
φάση του αγών α με απευθείας χ τύπημα φάουλ  με
σκορ 2-1. Το παιχ ν ίδι γεν ικά ήταν  έν ας επιθετικός
μον όλογος των  γηπεδούχ ων  χ ωρίς όμως ν α έχ ουν
καμία μεγάλη φάση στα καρέ της Δάφν ης, αν τίθετα η
ομάδα της Δάφν ης με αν τεπιθέσεις φαρμάκι έμπαιν ε
συχ ν ά και οργαν ωμέν α στην  αν τίπαλη εστία.Σκορερ
της Δάφν ης ο Αγγελής με εκπληκτικό
σουτ.Ευχ αριστουμε θερμά το ρέφερι του αγών α κ.
Μεγαρίτη για την  άψογη διαιτησία του.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Ολοκληρώθηκαν
τα φιλικά της ακαδημίας

Μ
ε 10 πολύ όμορφα  παιχνίδια σε όλες τις
ηλικιακές κατηγορίες, έκλεισε η ποδοσφ-
αιρική εβδομάδα που πέρασε για την

ακαδημία μας.
Tο τμήμα Κ8 αγωνίστηκε με τον Πανελευσινιακό,

η Κ10 με την ομάδα των Diamonds, η K12 το ένα
τμήμα με τον Ίκαρο Νεόκτιστων και το άλλο τμήμα
με τους Diamonds, η Κ14 με τους Diamonds σε
παιχνίδια εκτός έδρας όπου όλα τα παιδιά έπαιξαν
με την ψυχή τους ποδόσφαιρο και το ευχαρι-
στήθηκαν.

Για τα μεγαλύτερα τμήματα η Κ16 έδωσε συνολι-
κά τέσσερις αγώνες το Σαββατοκύριακο, με τους
Diamonds, με τον Πανελευσινιακό, με το
Πυρρίχιο και τέλος με τον συντοπίτη Βύζα Β’ την
Κυριακή το απόγευμα (με την συμμετοχή 4 παικ-
τών μόνο από την Κ18) με ισόπαλο σκόρ 3-3.

Τέλος η Κ18 την Κυριακή το πρωί αγωνίστηκε
με τον Ζέφυρο εντός έδρας σε ένα πολύ δυνατό
και με ένταση παιχνίδι, όπου οι ποδοσφαιριστές
του Κώστα Σαμπάνη αγωνίστηκαν απέναντι σε μία

πολύ ανταγωνιστική ομάδα με το σκορ να καταλή-
γει ισόπαλο 1-1.

Η ακαδημία μας συμμετέχοντας σε φιλικά
παιχνίδια προετοιμασίας εν όψει της έναρξης του
επίσημου πρωταθλήματος της ΕΠΣΔΑ, αλλά και
στο τουρνουά West Attica Legue δίνει όλη την
δυναμική της δίνοντας χρόνο συμμετοχής στον
αγώνα, σε όλα τα παιδιά.

Ευχαριστούμε για την συνεργασία τις ομάδες του
Βύζαντα, του Πανελευσινιακού, των Diamonds,
του Πυρρίχιου, του Ζέφυρου και του Ίκαρου Νεκ-
τίστων και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στις
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Οι σημεριν οί αγών ες και οι διαιτ-
ητές του 5ου γύρου του Κυπέλλου
Ελλάδας Τετάρτη και Πέμπτη.

Τετάρτη (19/10)

15.00 Αλμωπός Αριδαίας – Λαμία

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδι-
κής)

Βοηθοί: Σακκάς (Θεσσαλίας),
Νίκζας (Λάρισας)

4ος: Μαλούτας (Ημαθίας)

15.00 ΑΕΛ – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβεν ών )
Βοηθοί: Σαμοΐλης, Φωτόπουλος

(Αθην ών )
4ος: Κατσικογιάν ν ης (Ηπείρου)

15.00 Καλλιθέα – Βέροια

Διαιτητής: Τσιμεν τερίδης (Κοζάν -
ης)

Βοηθοί: Τζιουβάρας, Μπαλιάκας
(Κοζάν ης)

4ος: Δραγάτης (Αν . Αττικής)

15.00 Παν σερραϊκός – Παν αχ αϊ-
κή

Διαιτητής: Τακίδης (Κιλκίς)
Βοηθοί: Κορών ας (Πειραιά), Φρά-

γιος (Μακεδον ίας)
4ος: Δραγούσης (Κιλκίς)

15.00 Καλαμάτα – Παν αιτωλικός

Διατητής: Περράκης (Αθην ών )
Βοηθοί: Κολλιάκος (Αθην ών ),

Παγουρτζής (Πειραιά)
4ος: Παπαδόπουλος (Πειραιά)

18.00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμ-
ητος

Διαιτητής: Κουτσιαύτης (Άρτας)
Καλαμπόκης (Αιτ/ν ιας), Σπυρό-

πουλος (Αν . Αττικής)
4ος: Ματσούκας (Αιτ/ν ιας)

Πέμπτη (20/10)

15.00 Κηφισιά – ΟΦΗ

Διαιτητής: Πολυχ ρόν ης (Πιερίας)
Βοηθοί: Χριστοδούλου (Ημαθίας),

Μην ούδης (Πιερίας)
4ος: Αν των ίου (Αχ αΐας)

16.00 Ιων ικός Ιων ίας – Απόλλων
Παραλιμν ίου

Διαιτητής: Πουλικίδης (Δράμας)
Βοηθοί: Θαν ασιάς (Ηπείρου),

Μωυσιάδης (Γρεβεν ών
4ος: Δημητριάδης (Χαλκιδικής)

16.00 Παν ελευσιν ιακός – Απόλ-
λων  Πόν του

Διαιτητής: Στάμος (Ηλείας)
Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακλείου),

Καραλής (Ηλείας)
4ος: Μπαϊρακτάρης (Αθην ών )

16.00 Άγιος Νικόλαος – Αλμυρός

Διατητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)
Βοηθοί: Δασκαλομερκάκης,

Βλαχ άκης (Ρεθύμν ου)
4ος: Κουκουράκης (Χαν ίων )

19.00 ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάν ν ιν α

Διαιτητής: Διαμαν τόπουλος
(Αρκαδίας)

Βοηθοί: Μεϊδάν ας (Αχ αΐας),
Ψαρρής (Ζακύν θου)

4ος: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής)

Οι διαιτητές του κυπέλλου Ελλάδας σήμερα και αύριο



Α’ ΕΣΚΑΝΑ (3η αγ.):
Ξέσπασε η 

Ακαδημία Ελευσίνας

Έχ ον τας ξεφύγει ήδη από το
πρώτο μέρος (36-20 στο 11′, 44-
33 στο 20′), η Ακαδημία Ελευσίν ας
δε συν άν τησε την  παραμικρή
δυσκολία κόν τρα στους Τράχ ω-
ν ες/Δία, με το τελικό 74-45 ν α
αν αδεικν ύει πλήρως την  κυρια-
ρχ ία των  γηπεδούχ ων  στο παρκέ.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ
–ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΔΙΑΣ 74-45

Διαιτητές : Αν αστασίου , Κιουλά-
φας, Κηπώσης

Δεκάλεπτα : 14-16, 38-20, 50-34,
74-45

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρο-
γιάν ν ης, Ρόκας):  Ηλιάδης 10(2),
Παπασταματίου , Γκουαλτιέρι
12(2) , Παπαδημητρίου 2, Πετρό-
γιαν ν ος 3, Κον τούλης 15, Πολιτό-
πουλος 8, Χαρούν ι 18, Δούκας 4,
Αχ είμαστος 2,  Βαμβακίδης

ΤΡΑΧΩΝΕΣ ΔΙΑΣ (Χαριτάτος):
Φραγκούλης 2, ΛουΤριώτης ,

Πέτσος 2, Κωσταρέλος 4, Τζορμ-
πατσίογλου 27(4), Ραγιάς 6, Σάν -
ν ης , Αυλόγητος , Ρούσσος ,
Σαρλάν ης 4

Η βαθμολογία:

1 ΑΕ Ρέν τη 6, 3-0
2 ΔΑΣ Δραπετσών ας 6, 3-0
3 ΑΟΝΑ 6, 3-0
4 Ακαδημία Ελευσίν ας 5, 2-1
5 Ερμής Αργυρούπολης 5, 2-1
6 Ευρυάλη 5, 2-1
7 Ερμής Περάματος 5, 2-1
8  Τράχ ων ες Δία 4, 1-2
9 Ταταύλα 4, 1-2
10 Αστέρας Αγίου Δημητρίου 4,

1-2
11 Ίκαρος Νέας Σμύρν ης 4, 1-2

12 Ηλεκτρούπολη 3, 0-3
13 Γλυφάδα 3, 0-3
14 Πήγασος Κορυδαλλού 3, 0-3

Το πρόγραμμα της 4ης αγων ιστι-
κής (24/10):

ΑΕ Ρέν τη – Ακαδημία Ελευσίν ας
Ερμής Αργυρούπολης – Ταταύλα
Αστέρας Αγίου Δημητρίου –

Ηλεκτρούπολη
Πήγασος Κορυδαλού – Ίκαρος

Νέας Σμύρν ης
Ευρυάλη – Ερμής Περάματος
ΑΟΝΑ – Γλυφάδα
Τραχ ών ες/Δία – ΔΑΣ Δραπε-

τσών ας

Επιμέλεια: Αν .Τσακίρογλου
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Επιστολή του ΠΣΑΠΠ στον Κο Μπαλτάκο
Ο ΠΣΑΠΠ έστειλε την κάτωθι επιστολή στον πρόεδρο της ΕΠΟ
κ. Παναγιώτη Μπαλτάκο με θέμα την Εθνική Ομάδα Γυναικών:

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, με λύπη μας πληροφορηθήκαμε ότι η
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία απάντησε αρνητικά στο
αίτημα της αντίστοιχης της Αργεντινής, στην πρόταση που της
έγινε για διεξαγωγή φιλικών αγώνων σε Ελλάδα και Αργεντινή,
σε επίπεδο Εθνικών Ομάδων Γυναικών.
Θεωρούμε πως επίσημα φιλικά τέτοιου βεληνεκούς θα ανεβά-
σουν το επίπεδο της Εθνικής μας Ομάδας και θα δώσουν το
δικαίωμα στον Ομοσπονδιακό μας προπονητή να εξαγάγει χρή-
σιμα συμπεράσματα, ενώ την ίδια στιγμή οι διεθνείς μας ποδο-
σφαιρίστριες θα αποκομίσουν υψηλού επιπέδου εμπειρίες.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει παγιωθεί το status quo η
Εθνική μας Ομάδα Γυναικών να δίνει ελάχιστα διεθνή φιλικά
παιχνίδια προετοιμασίας με αντίστοιχα συγκροτήματα του εξω-
τερικού και αντ’ αυτού επιλέγεται η λύση για διεξαγωγή φιλικών
αναμετρήσεων με τμήματα υποδομών των ΠΑΕ, εξέλιξη που
δεν συμβαδίζει με το κύρος που θα πρέπει να έχει ως Εθνική
Ομάδα και συνάμα θεωρούμε πως δεν συνεισφέρουν κατ’
ελάχιστον στην αγωνιστική της βελτίωση.
Από την πλευρά σας θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση
στην Εθνική Ομάδα Γυναικών με ίσες ευκαιρίες και ίδια
δικαιώματα σε σχέση με εκείνη των Ανδρών, από τα πολύ απλά
μέχρι και τα πλέον σύνθετα ζητήματα, δείχνοντας έμπρακτα
πως οι μεγάλες παθογένειες ανήκουν στο παρελθόν.
Να είστε σίγουρος πως αν πραγματοποιηθούν τα βήματα προς
τα εμπρός σύντομα όλοι μας θα δούμε τα επιθυμητά αποτέλε-
σμα, αφού περισσεύει το ταλέντο και η διάθεση από τις ποδο-
σφαιρίστριές μας.’

Για την 2η αγωνιστική της Α’ΕΣΚΑΝΑ γυναικών ο ΓΑΣ Μάνδρας
επικράτησε της Ενωσης Νέας Περάμου Μεγάρων με 47-37.
Ενώ η Φιλοθέη Μαγούλας και ο Πανελευσινιακός γνώρισαν την
ήττα από την Δάφνη Αγίου Δημητρίου 41-66 . και Π.Φάληρο 57-
43.Αναλυτικά.

Α1 ΟΜΙΛΟΣ

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ -ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 47-37

Διαιτητές: Πέππας Δ., Πέππας Αγγ.

Δεκάλεπτα : 10-06, 18-09 , 33-22, 47-37

ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ (Ρουμάνι Λινάρδος Α.): Κουτσοδήμου 6, Σιδήρα ,
Αναστούλη 4, Βατνικάϊ , Παπανικολάου, Μποκούζη 12(1),
Καψοκόλη 3(1), Παπαμαρκάκη 2, Τάσου 11(1), Γονιδάκη , Λιό-
λιου 1, Τζινλή 8
ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ (Πανούση, Μπόρας):
Κομματά , Πνευματικάκη 3(1), Ροδίτη 2, Χρονοπούλου Κ.,
Κουρμπέτη 6, Χρονοπούλου Α. 11, Πανούση 3, Ιωακείμ, Δομπρ-
ογιάννη 8, Τσαγκαράκη 2, Μουρτζούκου 2

Α2 ΟΜΙΛΟΣ

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ -ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ U23 41-66

Διαιτητές : Αλιμπέρτης Ερμίδης

Δεκάλεπτα : 7-15, 15-31, 30-56, 41-66

ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Σωτηρίου, Καραπαναγιώτη ): Ανδριο-
πούλου 7(1), Σηφάκη 6 , Γκιάτα , Στεργίου 2 , Τσαπαρίκου
Ζωγράφου 1 , Τριπιτσίδου 5, Μυστέκια 14 Σουλμίνα ,Γαρουφα-
λιά, Γιαννικάκη 4, Βασιλοπούλου 2

ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ. (Καρπετάς): Τζοβάρα 2 ,Ζαβραδινού 11 ,
Σιδέρη 5 ,Μελαχρινούδη 15(3), Σπάη 12(4) Ημόζη 1
Μποντιώτη Διονυσοπούλου, Παπαγεωργιου 20.

Π. ΦΑΛΗΡΟ -ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ  57-43

Διαιτητές :  Αυγερινός , Αντωνέλλου

Δεκάλεπτα : 14-11, 17-23, 39-30, 57-43

Π. ΦΑΛΗΡΟ (Ζέρβα, Κοπάτσκοβα): Κοτρώτσιου , Σταθάκη 5(1)
, Κούκη 6(2) , Κοτσιάφτη 16, Καρακλή 2, Πιτσάκη 16, Μπακο-
πούλου , Σανταμούρη 2, Νασιάκου , Μπρέλλου 10, Μαχλά

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

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Την Πέμπτη η οριστική 
απόφαση για την επανέναρξη

των ερασιτεχνικών
 πρωταθλημάτων

Την Πέμπτη τελικά θα αποφασίσει η ΕΠΟ για την
επανέναρξη ή όχι των ερασιτεχνικών πρωταθλ-
ημάτων που έχουν ανασταλεί.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ…

«Στην συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΕΠΟ συζήτησε, εκτός ημερησίας διάταξης, το
θέμα της πρόσκαιρης επανέναρξης των ερασι-
τεχνικών πρωταθλημάτων και αποφάσισε τα ακό-
λουθα.

Α) Ορίστηκε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτρ-
οπής για την Πέμπτη 20.10.2022 με θέμα το ανω-
τέρω.

Β) Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής στον
Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη
σχετικά με την αναγκαιότητα μεταβολών στο υφι-
στάμενο νομικό καθεστώς του «Μητρώου»,
ιδιαίτερα για τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και
γενικότερα».

Α΄ ΕΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Νίκη για ΓΑΣ Μάνδρας, ήττες
για Πανελευσινιακό και Φιλοθέη Μαγούλας
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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

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
Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 

απογευματινή εργασία σε γραφείο,
ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο, 

υποδοχή- γραμματειακήυποστήριξη,
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

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.
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ΕΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Απαραίτητα Προσόντα: 

§   Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου
Γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της
ημεδαπής ή αλλοδαπής  ή ανώτερος
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τριών (3) ετών σε αντίστοιχη θέση με
χειρισμό παλετοφόρου ορθίου
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση και εμπειρία στη
χρήση φορητών τερματικών barcode
(RF scanner)

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Απαραίτητα Προσόντα: 
§  Απολυτήριος τίτλος τριτάξιου Γυμνασίου ή
άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλο-
δαπής  ή ανώτερος
§  Άδεια χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτι-
κού περονοφόρου μηχανήματος (κλαρκ)
§  Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών
(3) ετών σε αντίστοιχη θέση χειριστή reach
truck
§  Γνώση και εμπειρία στη χρήση φορητών
τερματικών barcode (RF scanner)
§  Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
και ευκολία στην επικοινωνία
§  Επιθυμητή γνώση λειτουργίας συστημά-
των WMS

Η ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αναζητά προσωπικό
για τις αποθήκες της στον Ασπρόπυργο Αττικής

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν
 βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@beinoglou.gr ή στο τηλ. 210-9466204

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται μονοκατοικία
διώροφη στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου 180 τμ σε
άριστη κατάσταση σε περ-
ιφραγμένο χώρο 1 στρεμ-
μάτων 
Τηλ: 6949897678

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

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

νική για φοιτητές, τιμή 400€
6948750875

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

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

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

τιμή 300€, συζητήσιμη
6947045353

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

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

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

6946983366

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ανακαινι-
σμένο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1
επίπεδο, 1ου, 1 υ/δ, κατασκε-
υή '90, μπάνιο, κλιματισμός,
ενεργ. κλ. Δ, ανακαίνιση '00,
3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες, κου-
ζίνα (αυτόνομη), studio
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066076). ASPIS 

REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Κέντρο,
καλή κατάσταση διαμέρισμα
40 τ.μ., 1 επίπεδο, ισόγειο, 1
υ/δ, κατασκευή '85, μπάνιο,
θέρμανση: κεντρική θέρμαν-
ση, ενεργ. κλ. Ζ, ανακαίνιση
'00, 3 δωμάτια, 1 κουζίνα/ες,
6/5/2022 11:43 πμ, τιμή 300€
(e-agents1066075). ASPIS
REAL ESTATE
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ, 2111084220

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

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

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

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

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

Εν διαφερόμαστε για την  κάλυψη
της θέσης του Εργάτη παραγω-
γής στις βιομηχαν ικές μας εγκα-
ταστάσεις, οι οποίες βρίσκον ται
στη Μαγούλα Αττικής. 

Κύριες αρμοδιότητες και καθή-
κον τα

-Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για
τη θέση.
-Τήρηση των ισχυόντων κανονι-
σμών και προτύπων ασφαλείας.
-Τήρηση του προγράμματος παρα-
γωγής.
-Διασφάλιση της ποιότητας των παρ-
αγόμενων προϊόντων.
-Αναφορά στον προϊστάμενο βάρ-
διας των τεχνικών παρατηρήσεων
σχετικών με την εύρυθμη λειτο-
υργία των μηχανών.

Χαρακτηριστικά υποψηφίου
-Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομ-
ηχανικές και παραγωγικές μονάδες.
-Συνέπεια, ομαδικότητα, προσαρ-
μοστικότητα.
-Οργάνωση, ταχύτητα και διάθεση
για εργασία.
-Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.

Η Εταιρία προσφέρει
-Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
-Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλ-
υψη.
-Συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση  και
ανάπτυξη των προσόντων.
-Ευκαιρίες εξέλιξης σε έναν δυνα-
μικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο
διεθνή όμιλο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
2104898644 – 2104898520,
6974402644 – 6974402520
Email:
HumanResources@etem.com

ZHTEITAI  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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