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Ανακοίνωσε τον Δημήτρη Πετσίτη
ο Απόλλωνας Ποντίων

Ο Αστέρας Μαγούλας 3-0 τον
Σκορπιό Φυλής

Δύο προσθήκες ο Πήγασος
Θριασίου women football club

ΕΕρργγαασσίίεεςς  κκααθθααρριισσμμοούύ
σσττηηνν  ΧΧεερρσσααίίαα  ΖΖώώννηη
ΛΛιιμμέένναα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Απελευθερώθηκε σημαντικά ωφέλιμος
χώρος στον λιμένα, με μέριμνα του ΟΛΕ

ΣΣττοο  ππλλεευυρρόό  ττωωνν
εερργγααζζοομμέέννωωνν  ττοουυ  
ΔΔήήμμοουυ  ηη  ΔΔηημμοοττιικκήή
ΑΑρρχχήή  ττοουυ  ΣΣππύύρροουυ

ΒΒρρεεττττοούύ
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ΔΕΣΦΑ: Ρεκόρ 
εισαγωγών LNG 
με 60 φορτία στη
Ρεβυθουσα
Μείωση 15% της εγχώριας κατανάλωσης
φυσικού αεριου στην Ελλάδα. Εγκαίνια
στη Ρεβυθουσα του σταθμού υποδοχής
βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς LNG

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33σσεελλ..  33

ΜΜεεγγάάλλοο  ππρρόόββλληημμαα  
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ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
-Κιν δυν εύουν  ν α μην  αγων ιστούν  στα

ερασιτεχν ικά πρωταθλήματα 
Παρέμβαση της Νομαρχ ιακής Επιτροπής Δυτικής
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Θηλιά στο λαιμό το ενεργειακό κόστος για

τις δημοτικές αρχές

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μ.
ΒΟΡΙΔΗ - Α. ΤΣΩΚΟΥ
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Σοκ στο Αγρίνιο: 
Στη δημοσιότητα τα στοιχεία  28χρονου
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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 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
Αρτέμιος, Αρτέμης, Άρτεμις, Αρτέμη, Αρτέμιδα,
Αρτεμία, ΑρτεμισίαΓεράσιμος, Μάκης, Μικές,
Μίκης, Γερασιμούλα Διάν α, Ντιάν ας, Άρτεμις,

Αρτέμη,  Αρτεμισία, Μίκης, Γερασιμούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Πέππας Ιωάννης

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα Νικολάου,
2105555236

ΆΝΩ  ΛΙΟΣΙΑ 

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.Παναγίας Γρηγορούσης 29,
Ζεφύρι, 2102385080

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φιλαδελφείας 237-239 - Κόκκινος Μύλος,
2102316737

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μ. ΒΟΡΙΔΗ - Α. ΤΣΩΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με τον υπουργό Εσωτερικών
Μάκη Βορίδη για τους
Δήμους της Δυτικής Αττικής

συναντήθηκε πρόσφατα ο κ.Ανδρέας
Τσώκος, σε μια σειρα επαφών που
πραγματοποιεί με στελέχη της
κυβέρνησης. 

Ο πρώην Γενικός Διευθυντής της
Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και
Μεταλλευτικών Ερευνών, μετά τις
επαφές που είχε με τους δημάρχους
της Δυτικής Αττικής για τα
προβλήματα που τους απασχολούν
και τις ενέργειες που πρέπει να
γίνουν, ο κ. Τσώκος ξεκίνησε τις
συναντήσεις με Υπουργούς και
κυβερνητικά στελέχη, που άπτονται
με τις αρμοδιότητές τους των
θεμάτων της περιοχής.

‘’Όπως είχα δεσμευτεί, συνεχίζω
μια σειρά επαφών για ζητήματα των
Δήμων Δυτικής Αττικής. Σήμερα, στο
Υπουργείο Εσωτερικών, με τον
Υπουργό Μάκη Βορίδη συζητήσαμε
για τις ανάγκες χρηματοδότησης των
δήμων της περιοχής, τα κενά στο
στελεχιακό δυναμικό κομβικών
υπηρεσιών, αλλά και τις
δυνατότητες χρηματοδότησης
αναπτυξιακών έργων” ανέφερε σε
σχετική ανάρτησή του.

Ρεκόρ εισαγωγής
ποσοτήτων LNG στη
χώρα μας κατέγρα-
ψε ο ΔΕΣΦΑ το
εννιάμηνο της χρο-
νιάς, ενώ την ίδια
στιγμή νοικοκυριά κ
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς
εξαιτίας της ενεργει-
ακής κρίσης περιόρ-
ισαν κατά 15% την
κατανάλωση του
φυσικού αερίου.

Τα παραπάνω έγι-
ναν γνωστά κατά τη
διάρκεια των
εγκαινίων του
πρώτου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Σταθμού Υποδοχής και
Εφοδιασμού με LNG βυτιοφόρων οχημάτων στον τερματικό
σταθμό του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθουσα.

Ρεκόρ
Η CEO του ΔΕΣΦΑ Μαρια Ριτα Γκαλι τονίζοντας με τη σειρά της
τη σημασία του LNG στην ενεργειακη επάρκεια εν μέσω κρίσης
έκανε γνωστό ότι από την αρχή της χρονιάς μέχρι και τον
Σεπτέμβριο στο τερματικό σταθμό της Ρεβυθουσας καταρρίφθη-
κε ρεκόρ εισαγωγών με 60 φορτία LNG. Πρόσθεσε πως το LNG
με βάση τα διαθεσιμα φετινά στοιχεία αντιστοιχεί στο 40% των
συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου.
Η κ Γκαλι ανήγγειλε επίσης την πλήρωση με LNG του FSU στη
Ρεβυθουσα σε δυο εβδομαδες αυξανοντας την αποθηκευτική
δυνατότητα του τερματικού σταθμού.

Εγχώρια κατανάλωση
Εξάλλου κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης στε-
λέχη του ΔΕΣΦΑ έκαναν
γνωστό το ότι οι εξαγω-
γές αερίου μέσω της
χώρας μας έχουν αυξηθ-
εί, ενώ την ίδια στιγμή η
εγχώρια κατανάλωση
είναι μειωμένη 15% από
πέρυσι.
Για τη χρηματοδότηση
των έργων φυσικού
αερίου μίλησε στην εκδή-
λωση και ο Γιάννης Τσα-
κιρης υφυπουργός Ανα-
πτυξης και Επενδύσεων.

LNH Truck Loading
Ο σταθμός υποδοχής βυτιοφόρων οχημάτων LNG κόστισε 7 εκ
ευρώ και κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ.

Μέσω του σταθμού βυτιοφόρα οχήματα χωρητικότητας 50
κυβικών μετρων θα μεταφέρουν LNG για τον εφοδιασμό βιομ-
ηχανιών, πόλεων που δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυα διανομής
αερίου αλλά και βαρέων οχημάτων και φορτηγών.

Οι πρώτες περιοχές που θα κάνουν χρήση LNG είναι της Δυτικής
Μακεδονιας και της Δυτικής Ελλάδας, ενώ οι πρώτες βιομ-
ηχανίες που θα εγκαταστήσουν δεξαμενές LNG και συστήματα
αεριοποίησης είναι η Χαρτοποιία Φθιώτιδας και η γαλακτοκομι-
κή επιχείρηση Κολιός στο Κιλκίς

ΔΕΣΦΑ: Ρεκόρ εισαγωγών LNG με 60
φορτία στη Ρεβυθουσα
Μείωση 15% της εγχώριας κατανάλωσης φυσικού αεριου στην Ελλάδα. Εγκαίνια στη
Ρεβυθουσα του σταθμού υποδοχής βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς LNG
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Η Κοινωνική Σύμπραξη του Δυτικού Τομέα
Αθηνών με επικεφαλής τον ΑΣΔΑ θα διανείμει
τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, τρόφιμα και
είδη βασικής υλικής συνδρομής, στους ωφε-
λούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
ΤΕΒΑ.

Η διανομή στον Δήμο Χαϊδαρίου θα γίνει στο
γκαράζ του Δημαρχείου κατά τις ώρες 9.00-
11.00 πμ.

Η Κοινωνική Σύμπραξη θα διανείμει ποσότ-
ητες με τη μορφή πακέτων που περιλαμβάνουν:

- 7 είδη νωπών τροφίμων (βόειο κρέας, κοτό-
πουλα, τυρί γραβιέρα, τυρί φέτα, πατάτες, μήλα, πορτο-
κάλια)

- 9 είδη ξηρών τροφίμων (ζυμαρικά, ρύζι, φακές,
φασόλια, γάλα εβαπορέ, ελαιόλαδο, αλεύρι, ζάχαρη,
χυμός τομάτας), 

- καθώς και 5 είδη βρεφικών για παιδιά 0-3 ετών

(κρέμα δημητριακών, κρέμα ρυζάλευρο, βρεφικό γάλα,
πάνες και μωρομάντηλα).

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών δημόσιας
υγείας, κατά τη διάρκεια των διανομών, θα τηρηθούν
όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και δημόσιας ασφά-
λειας.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΕΒΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΣΣττοο  ππλλεευυρρόό  ττωωνν
εερργγααζζοομμέέννωωνν  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ηη  ΔΔηημμοοττιικκήή
ΑΑρρχχήή  ττοουυ  ΣΣππύύρροουυ
ΒΒρρεεττττοούύ

Αποφάσεις που καταδεικνύουν εμπράκτως τη
στήριξη των εργαζομένων υπερψήφισε το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών

στην 15η έκτακτη συνεδρίασή του.

Συγκεκριμένα πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες
στηρίζουν το αίτημα των εργαζομένων για την καταβο-
λή του επιδόματος γάμου, καθώς και των επιδομάτων
Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας και οι οποίες ελήφ-
θησαν ομόφωνα από το Σώμα.

Στη σχετική εισήγηση αναφέρεται μάλιστα ότι: «…
φρονούμε ότι η καταβολή των αιτούμενων χρηματικών
ποσών συμβάλλει αποφασιστικά στη διασφάλιση ενός
αξιοπρεπούς, ασφαλούς και υγιούς επιπέδου διαβίω-
σης των εργαζομένων». Παράλληλα ορίστηκε πληρε-
ξούσιος δικηγόρος ως εντεταλμένος να δηλώσει την
αποδοχή των εκκρεμών αγωγών κατά την εκδίκαση
των υποθέσεων.

Με άλλη απόφαση η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή της αίτησης περί
λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά τη νομική και ιστο-
ρική της αιτία ως προς το αίτημα  μετατροπής συμβά-
σεων ορισμένου χρόνου σε μια ενιαία σύμβαση εξαρτ-
ημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Μπορεί η πρόσληψή τους να έχει γίνει με αφορμή την
πανδημία, εκ των πραγμάτων όμως οι εργαζόμενοι
αυτοί κλήθηκαν να καλύψουν σημαντικά κενά και
πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου και μάλιστα με
τις ίδιες προϋποθέσεις που καλύπτει το τακτικό προ-
σωπικό.

Η Δημοτική Αρχή με επικεφαλής τον Δήμαρχο
Σπύρο Βρεττό έχει αποδείξει πως στα χρόνια της
θητείας της έχει σταθεί εμπράκτως στο πλευρό των
εργαζομένων και έχει υποστηρίξει με θέρμη τα αιτήμα-
τά τους. Άλλωστε ήταν αυτή η οποία κατέβαλε τα
δώρα παρελθόντων ετών, πριν την ψήφιση του σχετι-
κού νόμου το 2019. Το αποδεικνύει και τώρα για μια
ακόμη φορά εισηγούμενη και υπερψηφίζοντας αποφά-
σεις για την καταβολή επιδομάτων και δώρων και για
τη μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

«Η θέση μου είναι ξεκάθαρα στο πλευρό των εργα-
ζομένων και κάθε φορά που καλούμαστε στηρίζω τις
προσπάθειές τους για να διεκδικήσουν με νόμιμο
τρόπο ό,τι δικαιούνται. Αναλαμβάνοντας τα ηνία του
Δήμου δεσμεύτηκα πως θα προσπαθήσω με όλες μου
τις δυνάμεις για να γίνει καλύτερος ο Δήμος μας. Είμαι
πεπεισμένος πως αυτή η προσπάθεια μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο με συνολική δουλειά και θεωρώ πως και
οι εργαζόμενοι του Δήμου μας έχουν τον ίδιο σκοπό
και για μένα αποτελούν συνοδοιπόρους. Αποτελεί για
μένα πάγια στάση, η οποία αποδεικνύεται εμπράκτως
με τη στήριξη των αιτημάτων τους ενώπιον των δικα-
στηρίων και δεν αποτελεί μια αόριστη υπόσχεση προς
άγρα εντυπώσεων. Στήριξα και εξακολουθώ να
στηρίζω κάθε δίκαιο και νόμιμο αίτημα των εργαζομέ-
νων. Κι αυτά γίνονται με έργα και αποδείξεις και όχι με
ανέξοδα λόγια και υποσχέσεις», δήλωσε σχετικά ο
Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Ο
Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.)
ΑΕ πραγματοποίησε εργασίες καθαρισμού
στη Χερσαία Ζώνη του κεντρικού εμπορι-

κού λιμένα Ελευσίνας.
Ειδικότερα, φορτώθηκε σε τράκτορες και απομα-
κρύνθηκε για σκραπ παλαιός μηχανολογικός
εξοπλισμός φορτοεκφόρτωσης που δεν χρησιμο-
ποιούνταν σε λιμενικές εργασίες επί σειρά ετών.
Έτσι απελευθερώθηκε σημαντικά ωφέλιμος 

χώρος στον λιμένα, που δίνει την δυνατότητα να
εξυπηρετηθούν περισσότερα φορτία. Επίσης
αξιοποιείται και σημείο, που δεν επηρεάζει τις
καθημερινές λειτουργίες του λιμένα, για να στεγα-
στεί ο νέος Επιβατικός Σταθμός Εισόδου -Εξόδου
Σένγκεν (Schengen), στο πλαίσιο του εκσυγχρο-
νισμού του Λιμένα Ελευσίνας.  
Ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ συνεχίζει τις εργασίες καθαρισμού
σε χώρους αρμοδιότητάς του, όπου απαιτείται. 

ΕΕρργγαασσίίεεςς  κκααθθααρριισσμμοούύ  σσττηηνν  
ΧΧεερρσσααίίαα  ΖΖώώννηη  ΛΛιιμμέένναα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Απελευθερώθηκε σημαντικά ωφέλιμος χώρος 
στον λιμένα, με μέριμνα του ΟΛΕ
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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 κλιμα-
τιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές
προτάσεις από Έλληνες. Τηλέφωνο : 6944636483 

Τραγωδία στην Πατρών – Κορίνθου: 
Δύο νεκροί μετά από καραμπόλα

Τραγωδία στην Πατρών – Κορίνθου, με δυο νεκρούς και έναν τραυματία
μετά από τροχαίο, στο ύψος της Ακράτας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τη σύγκρουση των οχημάτων
εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, με τους δυο επιβάτες να βρίσκουν τρα-
γικό θάνατο.
Το τροχαίο συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος του

ΣΕΑ Ακράτας, όταν σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το βανάκι «τούμπαρε»
αφού έσκασε το λάστιχό του. Τα δυο αυτοκίνητα που ακολουθούσαν προ-
σπάθησαν να το αποφύγουν και συγκρούσθηκαν μεταξύ τους.
Το ένα από τα Ι.Χ. τυλίχθηκε στις φλόγες και οι δυο άνθρωποι που επέ-

βαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους.
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Ξεκίνησαν οι

εργασίες 
ασφαλτόστρωσης

δρόμων στο 
Πανόραμα. 

Ακολουθούν Αγία
Παρασκευή 

και Μπόσκιζα

Ξ
εκίνησαν από την περιοχή
του Πανοράματος οι
εργασίες διάνοιξης, διαμόρ-

φωσης και ασφαλτόστρωσης δρό-
μων οι οποίες προβλέπονται στην
εργολαβία της Περιφέρειας Αττικής
και αφορούν επιπλέον τις περιοχές 

της Αγίας Παρασκευής & της
Μπόσκιζας.Το σημαντικό αυτό έργο
πραγματοποιείται με τη μελέτη και
επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Αχαρνών και προβλέπει
την κατασκευή 9.000 και πλέον
μέτρων δρόμων.

Στο έργο περιλαμβάνονται, μεταξύ
άλλων, εργασίες κατασκευής βάσης,
κρασπεδορείθρων, όπου απαι-
τούνται , διανοίξεων καθώς και
πλακόστρωσης των πεζοδρομίων.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη
στιγμή που ανέλαβε τη διοίκηση ο
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετ-
τός προώθησε τα θέματα οδοποιίας
καθώς μεγάλο τμήμα του οδικού
δικτύου αντιμετώπιζε σοβαρό
πρόβλημα και ήταν παραμελημένο.

ΜΜεεγγάάλλοο  ππρρόόββλληημμαα  μμεε  ΣΣωωμμααττεείίαα  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  
-Κινδυνεύουν να μην αγωνιστούν στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα 

Παρέμβαση της Νομαρχιακής Επιτροπής  Δυτικής Αττικής ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η
λειτουργία του «Μητρώου Αθλητικών
Σωματείων», το οποίο θα αποτελέσει
τμήμα του Μητρώου Αθλητικών Φορέων

και στο οποίο υποχρεώνονται να εγγράφονται όλα
τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία της χώρας,
έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο πολλά
αθλητικά σωματεία, τα οποία ενώ έχουν επιβε-
βαιωμένη αγωνιστική δραστηριότητα, κιν-
δυνεύουν να μην αγωνιστούν στα ερασιτεχνικά
πρωταθλήματα. 

Οι καθυστερήσεις στον έλεγχο αιτήσεων εγγρα-
φής των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων στο
Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, έχουν δημιουργήσει
μεγάλο πρόβλημα και στις διοικήσεις σωματείων
της Δυτικής Αττικής, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει
ο κίνδυνος αφανισμού των. 

Ως μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Δυτικής
Αττικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,
αντιστεκόμαστε σε πολιτικές που οδηγούν σε
μαρασμό τα ερασιτεχνικά σωματεία χρησιμο-
ποιώντας το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ως  εργαλείο
ωμής παρέμβασης στις αρχαιρεσίες που είναι
προ των πυλών!

Καλούμε τον Υπουργό Αθλητισμού Λευτέρη
Αυγενάκη, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
και να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι σε ερα-
σιτέχνες παράγοντες που συμβάλλουν από το
υστέρημά τους για την ομαλή λειτουργία των ομά-
δων που αποτελούν «κύτταρο» για  χιλιάδες ερα-

σιτέχνες ποδοσφαιριστές. 

Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή  Δυτικής Αττικής

Στέφανος Φουρνάρης
Υπεύθυνος Τομέα Αθλητισμού

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Σ
ε στείρωση αδέσπο-
των  ζώων  προχ ώρη-
σε, με πρωτοβουλία

του αρμόδιου Αν τιδ-
ημάρχ ου Γιώργου Αβράμη,
το Σαββατοκύριακο 15 και
16 Οκτωβρίου 2022, στην
ιδιόκτητη Κτην ιατρική Στέγη
του, ο Δήμος Φυλής.

Χάρη στη βοήθεια των
φιλόζωων  και των  εθελον -
τών  κτην ιάτρων  και στην
οργαν ωμέν η δουλειά των
στελεχ ών  του Δήμου, η
προσπάθεια στέφθηκε από
μεγάλη επιτυχ ία, καθώς
στειρώθηκαν  περίπου 75 ζώα.

Ειδικότερα, το Σάββατο εργάστηκαν , εθελον τικά, οι κτην ίατροι Γιώργος Τέκελης,
Αλέξαν δρος Παλαχ αρίδης και Λίζα Παλαχ αρίδη και την  Κυριακή, οι Δαν άη Κυρια-
κοπούλου και Νίκος Ρέν τας (από το κτην ιατρείο της Κων σταν τίν ας Κοσμίδου).
Στο χ ειρουργείο βοήθησαν  η Αικατερίν η Ζερβάκη και Γεωργία Νικολοπούλου,
εν ώ, από το Γραφείο του Γιώργου Αβράμη, το συν τον ισμό είχ ε η Νατάσα Πάλλα.

Η στείρωση αποτελεί μέρος της πολιτικής του Δήμου Φυλής για τον  περιορισμό
του πληθυσμού των  αδέσποτων  ζώων , που έχ ει αυξηθεί, δραματικά, εξ αιτίας της
εγκατάλειψής τους από ασυν είδητους. Για το λόγο αυτό ο Δήμος Φυλής συν εχ ίζει
την  καμπάν ια εν ημέρωσης, συν ιστών τας στους φιλόζωους ν α υιοθετούν  αδέ-
σποτα και ν α μην  αγοράζουν  από τα pet shop.

«Η προσπάθειά μας για την  ευζωία των  ζώων  είν αι συν εχ ής και στο πλαίσιο
αυτό εφαρμόζουμε πρόγραμμα στειρώσεων , με στόχ ο τον  περιορισμό του πληθυ-
σμού των  αδέσποτων . Με τη βοήθεια του Δημάρχ ου Χρήστου Παππού, έχ ουμε
εξασφαλίσει τη συν εργασία του Διαδημοτικού Κέν τρου Περίθαλψης Αδέσποτων
Ζώων  (ΔΙΚΕΠΑΖ) και των  εθελον τικών  οργαν ώσεων . Ευχ αριστώ τους εθελον τές
κτην ιάτρους που, για ακόμα μια φορά, βρέθηκαν  στο πλευρό μας, καθώς και τους
συν εργάτες μου που εργάζον ται με επαγγελματισμό και συν έπεια. Ιδιαιτέρως θέλω
ν α ευχ αριστήσω τους φιλόζωους του Δήμου μας και προσωπικά την  κα Ζερβάκη
και ν α τους διαβεβαιώσω ότι μαζί θα συν εχ ίσουμε τον  αγών α για ν α εξασφαλίσο-
υμε καλύτερη διαβίωση στα ζώα», δήλωσε ο Αν τιδήμαρχ ος Γιώργος Αβράμης.



Τ ελευταία ξενάγηση από τον διακεκρι-
μένο εικαστικό & διάθεση καταλόγου
Έκθεσης το Σάββατο 22 Οκτωβρίου

στις 17:30.  
Μια παραγωγή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης, σε συν διοργάν ωση με το
Φεστιβάλ Αισχ ύλεια 2022#My stery 22 #2023Eleusis
# M y s t e r i e s O f T r a n s i t i o n
#StrawFallingΟnConcreteFloors

Την  Κυριακή 23 Οκτωβρίου ολοκληρών εται το
Μυστήριο_22  Στάχ υα πέφτουν  σε τσιμεν τέν ια δάπε-
δα του διεθν ώς αν αγν ωρισμέν ου εικαστικού Κωστή
Βελών η. Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου στις 17:30, πρό-
κειται ν α πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο,
μια τελευταία ξεν άγηση από τον  καλλιτέχ ν η, εν ώ
παράλληλα θα διατεθεί στους επισκέπτες της Έκθεσης
ο κατάλογος του έργου. 

Η εγκατάσταση αν τλεί έμπν ευση από τον  μύθο της
θεάς Δήμητρας, θεά της καλλιέργειας και της γον ιμότ-
ητας, και της κόρης της, Περσεφόν ης. 

Με μία αυστηρή γεωμετρική οριοθέτηση που λειτο-
υργεί ως έν ας μηχ αν ισμός κυοφορίας αλλά και συγκο-
μιδής, οι αγροτικές δραστηριότητες συν δέον ται με την
ερωτική  πράξη. 

Ωστόσο, η ερωτική αφήγηση στη μν ημειακή αυτή
γλυπτική εγκατάσταση δεν  υπογραμμίζεται μόν ο με το

τριγων ικό σχ ήμα της δομής της, αλλά εν τοπίζεται και
στη λειτουργικότητα της κατασκευής. Οι «μηροί της
Δήμητρας» λειτουργούν  ως έν α καταφύγιο εν τόμων  με
ορόφους που αποτελούν ται από διαφορετικά αν ακ-
υκλώσιμα υλικά και φυτά, τα οποία «αποπλαν ούν »
όλα τα είδη των  εν τόμων , που συν δράμουν  στη δια-
δικασία της επικον ίασης. 

Μια συν διοργάν ωση της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης με το Φεστιβάλ Αισχ ύλεια
2022. 

Περισσότερες πληροφορίες: 2023eleusis.eu

Συν τελεστές

Διεύθυν ση Επιμέλειας: Διεύθυν ση Σύγχ ρον ης
Τέχ ν ης - Ζωή Μουτσώκου | 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Είσοδος Ελεύθερη
Σάββατο 22 Οκτωβρίου
Ξεν άγηση Κωστή Βελών ηΏρα: 17:30Χώρος: Παλαιό

Ελαιουργείο (Καν ελλοπούλου 1, Ελευσίν α)
Δωρεάν  μετακίν ηση μετ’ επιστροφής από την

Αθήν α προς την  Ελευσίν α
Αφετηρία: Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ. (Ερμού & Πει-

ραιώς) Ώρα αν αχ ώρησης: 16:30Ώρα επιστροφής:
19:30 
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Η γλυπτική εγκατάσταση του Κωστή Βελώνη ολοκληρώνεται στο Παλαιό 
Ελαιουργείο Ελευσίνας, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου.

Πράσινο Ταμείο: Προθεσμία έως 30/12/2022 στους 
Δήμους για τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας 

Κατόπιν σχετικού αιτήματος αρκετών ενταγμένων Δήμων στην πρόσκληση για τα Σχέδια Αστικής Προ-
σβασιμότητας (Σ.Α.Π.) και προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκύρως η διαδικασία χρηματοδότησης, με βάση
τα οριζόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος, ανακοινώνονται τα εξής:

Σχετικά με την προθεσμία δημοσίευσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τα Σχέδια Αστικής Προ-
σβασιμότητας (Σ.Α.Π.), διευκρινίζουμε ότι οι Δήμοι που πρόκειται να συνάψουν προγραμματική σύμβαση, υποχρεούνται να προχωρήσουν σε δημοσίευ-
ση της Σύμβασης στη Διαύγεια έως 30/12/2022. Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόταση θα απεντάσσεται μετά από απόφαση ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

Στον δήμο Ελευσίνας ‘’τρέχει’’ αυτήν την περίοδο η διαδικασία για τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου από τους δημότες : ⏳⏳Χρειάζον-
ται μόλις 5 λεπτά από τον χρόνο σας!  Ερωτηματολόγιο: https://bit.ly/3s6vqrO

Περισσότερα  https://bit.ly/3D0kHFR



Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-7

Μ
ε αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα κατά του
Καρκίνου του Μαστού, ο

Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ .
Νικόλαος Μελετίου και η Αντιδή-
μαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας, κ . Σοφία
Μαυρίδη, σας προσκαλούν σε
ενημερωτική ομιλία αναφορικά
με τον Καρκίνο του Μαστού, του
κ. Ευάγγελου Καμπόλη – Χειρο

υργού – Γυναικολόγου – Μαι-
ευτήρα και της κ. Μαρίας Καρα-
μανίδη – Ειδική Χειρουργός
Μαστού, που διοργανώνει η
Διεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022 και
ώρα 11:30 στο κτίριο της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προ-
στασίας – Δοϊράνης και Θεοτο-
κοπούλου. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωσης και
κατασκευής πρότυπης παιδικής χαράς και σύγχρονου
πάρκου στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου επί των
οδών Μετσόβου και Νικολάου Κατσούρου, από την
Αναπτυξιακή Αχαρνών. 

Η μελέτη προβλέπει τη διαμόρφωση ενός λειτουργι-
κού, πράσινου και φιλικού χώρου με διαδρομές για
τους χρήστες και παιδική χαρά εξοπλισμένη με σύγχρ-
ονα όργανα.

Το έργο αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή
του Κόκκινου Μύλου η οποία το τελευταίο διάστημα
αποκτά υποδομές που βελτιώνουν την καθημερινότητα
των κατοίκων.

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Κατασκευή πάρκου και παιδικής χαράς 
στο Ο.Τ 436 στον Κόκκινο Μύλο

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού
Ενημερωτική ομιλία στη Διεύθυνση Κοινωνικής

Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου  
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Ο
ένας μετά τον άλλο, οι δήμοι λαμβάνουν μέτρα για
εξοικονόμηση ενέργειας,
προκειμένου αφενός να περιορίσουν τις
δαπάνες τους και αφετέρου να
ωφεληθούν των κινήτρων που

δίνει η κυβέρνηση σε όσους πιάσουν τον στόχο που έχει τεθεί για μείωση κατά 10%
της ενεργειακής τους κατανάλωσης.

Αυτή μπορεί να μετρηθεί με
δύο τρόπους: είτε μειώνοντας
κατά 10% την ενεργειακή κατα-
νάλωση στο σύνολο του Δήμου,
είτε εξοικονομώντας 10% από
τον  οδοφωτισμό. Παράλληλα,
όλοι οι δήμοι της χώρας εξετά-
ζουν έκτακτα μέτρα εξοικονόμ-
ησης ενέργειας για την εορταστι-
κή περίοδο των Χριστουγέν-
νων.

Δήμος Αθηναίων
Στον Δήμο Αθηναίων, στον προγραμματισμό έχουν δρο-

μολογηθεί δράσεις για αντικατάσταση του οδοφωτισμού με
λάμπες LED με στόχο εξοικονόμηση ενέργειας άνω του
60%. Εως τα Χριστούγεννα θα τοποθετηθούν 22.000 νέα
φωτιστικά ενώ, μεταξύ άλλων, προγραμματίζεται και η εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη σχολείων καθώς και νέες
μονώσεις σε σχολικά συγκροτήματα.

Δήμος Πειραιά
Στον Πειραιά, ο δημοτικός φωτισμός έχει ήδη εκσυγχρονι-

στεί με «έξυπνα» τηλεδιαχειριζόμενα φωτιστικά, σύγχρονης
τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής απόδοσης LED που
έχουν εγκατασταθεί σε δρόμους, πλατείες, άλση και σε όλους
τους κοινόχρηστους χώρους, με αποτέλεσμα την εξοι-
κονόμηση ενέργειας πάνω από 75%.

Όσο για τα Χριστούγεννα, ακολουθώντας τη σύσταση των
υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών για περιορισμό
του χριστουγενν ιάτικου φωτισμού, σχεδιάζει να μειώσει τις
ημέρες και ώρες λειτουργίας του χριστουγενν ιάτικου διάκο-
σμου στους περισσότερους δρόμους και πλατείες της πόλης,
περιορίζοντας την κατανάλωση ενέργειας κατά δύο τρίτα, σε
σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα φωτιστικά στολίδια,
τα οποία είχε προμηθευτεί τα τελευταία χρόν ια αποτελούνται
αποκλειστικά από λαμπτήρες τύπου LED χαμηλής κατανά-
λωσης.

Δήμος Καλλιθέας
Όσο για τον δήμο Καλλιθέας προωθεί δράσεις ενεργειακής

αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας όπως είναι η αντι-
κατάσταση των λαμπτήρων με LED στο 80% των δημο-
τικών σταδίων, αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών
χαρών, η τοποθέτηση θερμομονωτικής «κουβέρτας» στις
πισίνες του κολυμβητηρίου, εγκατάσταση LED πέριξ του
«Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» κλπ.
Παράλληλα, προετοιμάζεται η μελέτη για την ένταξη δύο μεγά-
λων σχολικών συγκροτημάτων στο πρόγραμμα ενεργειακής
αναβάθμισης «ΗΛΕΚΤΡΑ», όπως και η ανάθεση δύο
μελετών η μία για την αντικατάσταση του φωτισμού της
πόλης με λάμπες led και η δεύτερη για την ενεργειακή από-
δοση των κτιρίων.

Αυτήν την περίοδο μάλιστα, ο δήμος Καλλιθέας εστιάζει
στην εκπόνηση σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας για τη
φωταγώγηση της πόλης ενόψει των Χριστουγέννων. Άλλω-
στε, ήδη εδώ και μια διετία, ειδικά για τον εορταστικό στολι-
σμό, υλοποίησε πρόγραμμα αντικατάστασης των ενερ-
γοβόρων φωτεινών παραστάσεων παλαιάς τεχνολογίας, με
λαμπτήρες LED χαμηλής κατανάλωσης. Επιπλέον, θα εγκα-
ταστήσει χρονοδιακόπτη σε μέρος του φωτεινού διάκοσμου
ώστε να σβήνει στις 12.30 το πρωί, ενώ θα περιοριστούν οι
ημέρες του χριστουγενν ιάτικου φωτισμού και των ωρών λει-
τουργίας του. Στόχος να εξασφαλιστεί εξοικονόμηση 30%

της ενεργειακής κατανάλωσης της πόλης, σε σύγκριση με την
προηγούμενη χρονιά.

Δήμος Γλυφάδας
Στον δήμο Γλυφάδας τα χριστουγενν ιάτικα φωτάκια θα

ανάψουν αρχές Δεκεμβρίου και όχι μέσα του Νοέμβρη όπως
τα προηγούμενα έτη.

Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Πάντως, ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης κ. Γρη-

γόρης Κωνσταντέλλος θεωρεί ότι η ετήσια επιβάρυνση από
τον χριστουγενν ιάτικο στολισμό για το δήμο του και για
αναλόγου μεγέθους ΟΤΑ είναι μόλις 0,8%. Γεν ικότερα, στον
Δήμο έχει τοποθετηθεί τα τελευταία χρόν ια έξυπνος, ψηφ-
ιακός φωτισμός, που έχει προσφέρει εξοικονόμηση της
τάξεως του 55%. Αντίστοιχος εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί
σε μόνο 30 δήμους από τους 335 δήμους της χώρας, εξαιτίας
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων που θέτουν τροχοπέδη στην
δανειοδότησή τους. Με τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται ή
αναμένεται να ληφθούν (φωτοβολταϊκά στα σχολεία, αντλίες
θερμότητας σε 47 δημοτικά κτίρια κλπ) στον Δήμο Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης υπολογίζεται ότι οι ενεργειακές κατα-
ναλώσεις θα περιοριστούν κατά 70%, σε περίπου έναν
χρόνο, σε σύγκριση με το 2015.

Δήμος Αγίου Δημητρίου
Τις προηγούμενες ημέρες, ο δήμος Αγίου Δημητρίου με

ομόφωνη απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη δανείου
έως και 2,7 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για τη χρηματοδότηση του έργου «Ενεργειακή ανα-
βάθμιση οδοφωτισμού». Θα ακολουθήσει δημόσιος ανοιχτός
ηλεκτρον ικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη του
αναδόχου. Με το έργο της αντικατάστασης περίπου 4.500
φωτιστικών της πόλης, θα επιτευχθεί εξοικονόμηση άνω του
57%, μέσω της οποίας θα αποσβεστεί το κόστος της επέν-
δυσης εντός δεκαετίας.

Δήμος Βύρωνα
Και ο Δήμος Βύρωνα προχωρά σε αναβάθμιση του οδοφ-

ωτισμού τοποθετώντας 3.000 λαμπτήρες Led και σε ενεργει-
ακές αναβαθμίσεις των σχολικών κτιρίων με την ένταξή τους
στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα».

Δήμος Καισαριανής
Στην Καισαριανή, η δημοτική αρχή σχεδιάζει τη δημιο-

υργία ενεργειακής κοινότητας σε σύμπραξη με τους δήμους
Δάφνης-Υμηττού και Παπάγου-Χολαργού, ενώ σε επόμενη
φάση θα ενταχθούν άλλοι δύο δήμοι. Παράλληλα, προωθεί
την ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχείου και την αντικα-
τάσταση των λαμπτήρων στους δρόμους με Led.

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

Ο δήμος Ελλην ικού-Αργυρ-
ούπολης ήδη, από το 2020, έχει
αντικαταστήσει όλο τον δημο-
τικό φωτισμό με LED, ενώ ακο-
λουθώντας και τις γεν ικότερες
οδηγίες της κυβέρνησης για εξοι-
κονόμηση ενέργειας σχεδιάζει:

• Μείωση της έντασης σε
κάποιους οδικούς άξονες τις
πρωινές ώρες, που δεν έχουν
μεγάλη κίνηση.

• Διατήρηση της θερμοκρασίας
της πισίνας στο ανοιχτό δημο-
τικό κολυμβητήριο στους 26
βαθμούς.

• Στα δημοτικά κτίρια η θερμο-
κρασία του κλιματιστικού θα ρυθμιστεί το καλοκαίρι στους 27
βαθμούς και τον χειμώνα στους 19 βαθμούς Κελσίου.

• Η θέρμανση στα σχολεία θα κατέβει μόλις έναν βαθμό,
πετυχαίνοντας εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 10%.

• Στα ανοιχτά αθλητικά κέντρα τα φώτα θα σβήνουν στις
22.00.

Δήμος Ζωγράφου
Στη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας προχωρεί ο Δήμος

Ζωγράφου. Έχει ήδη αποφασίσει μείωση της κατανάλωσης
του ρεύματος στα δημοτικά κτίρια μετά τις εννέα το βράδυ και
περιορισμός της χρήσης των κλιματιστικών στις υπηρεσίες,
ενώ ο φωτισμός σε όλον τον δήμο έχει αντικατασταθεί από
το καλοκαίρι με Led.

Οι εκτός Αττικής Δήμοι
Εκτός από τους δήμους της Αττικής, αντίστοιχες κινήσεις

σχεδιάζουν πολλοί δήμοι ανά τη χώρα. Ο δήμος Θεσσα-
λον ίκης προχωρά σε αντικατάσταση των λαμπτήρων του
οδοφωτισμού με led, σε έργα ενεργειακής – βιοκλιματικής
αναβάθμισης σχολείων, ενώ έχει θεσπίσει κανόνες ενεργει-
ακής κατανάλωσης ( ψύξη- θέρμανση) στα δημοτικά κτίρια.
Άλλωστε η πόλη συμμετέχει στο πρόγραμμα των «100 κλι-
ματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων».

Στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε
ποσοστό 40%-50% στοχεύει και ο δήμος Νεάπολης-
Συκεών. Μάλιστα, έχει αποφασίσει να …αυτονομηθεί ενερ-
γειακά με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 18
MW από κοινού με τον δήμο Σιθωνίας.

Στη Λάρισα, προχωρά ο διαγωνισμός για τον εκσυγχρονι-
σμό του οδοφωτισμού σε όλον τον δήμο, που εκτιμάται ότι
θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 65% ενώ υπάρχουν
σκέψεις για μέτρα εξοικονόμησης σε δημοτικά κτίρια, σχολι-
κά γυμναστήρια και γήπεδα

Όπως επεσήμανε μιλώντας προσφάτως από το βήμα του
διαβαλκανικού Forum στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και δήμαρχος
Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέφερε ότι γίνεται
προσπάθεια «να αλλάξουμε την νοοτροπία μας αλλάζοντας
πρώτα εμείς οι ίδιοι τις συνήθειες μας». Και πρόσθεσε _ ανα-
φερόμενος στον τομέα της ενέργειας και στην προσπάθεια
που γίνεται για μείωση κατά 10%, έστω και υπό ασφυκτική
πίεση _ ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για ενεργειακές
κοινότητες, αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων στους
δρόμους και φυσικά για την ηλεκτροκίνηση. Όπως επεσή-
μανε, «το πρόγραμμα «Ηλέκτρα» είναι ένα δύσκολο εγχείρ-
ημα αλλά πολύ χρήσιμο και αισιόδοξο, ενώ η μείωση του ενε-
ργειακού αποτυπώματος σε κάθε πόλη είναι μια μεγάλη
πρόκληση».

Οι δήμοι της Αττικής που «σβήνουν τα
φώτα» για εξοικονόμηση ενέργειας
Θηλιά στο λαιμό το ενεργειακό κόστος για τις δημοτικές αρχές
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Η υπόθεση ασέλγειας
4χ ρον ου αγοριού στο
Αγρίν ιο, λαμβάν ει όλο και
μεγαλύτερες διαστάσεις εν ώ
οι αποκαλύψεις «διαδέχον -
ται» η μία την  άλλη. Στο
«κάδρο» των  ερευν ών ,
μέχ ρι στιγμής, βρίσκεται
τόσο ο κατηγορούμεν ος
ποδοσφαιριστής όσο και η
μητέρα του, η οποία ήταν  η
ν ταν τά του φερόμεν ου αν ή-
λικου θύματος.

Ειδικότερα, για τη μητέρα
του 28χρον ου κατηγορούμεν ου, ερευν άται το εν δεχόμε-
ν ο ν α γν ώριζε την  υπόθεση κακοποίησης του παιδιού
που φρόν τιζε από τον  γιο της και ν α τον  συγκάλυπτε,
εν ώ για τον  πατέρα του δεν  είν αι ακόμα ξεκάθαρο αν  είχ ε
γν ώση για το όσα συν έβαιν αν .

Πεπεισμέν ος ο πατέρας του 4χρον ου ότι η μητέρα
γν ώριζε

Σύμφων α με πληροφορίες του ethnos.gr, ο πατέρας του
4χρον ου αγοριού είχ ε προχωρήσει πριν  κάποιο χρον ικό
διάστημα σε καταγγελία στις Αρχές, με την  οικογέν εια του
κατηγορούμεν ου ν α «απαν τά» με μήν υση για συκοφαν -
τική δυσφήμιση.

Παράλληλα, ο πατέρας του παιδιού είν αι πεπεισμέν ος
ότι η μητέρα του 28χρον ου γν ώριζε τι συν έβαιν ε.

Φωτογραφίες παιδικής πορν ογραφίας στο κιν ητό του
28χρον ου

Ο 28χρον ος μέχρι στιγμής δεν  έχει συλληφθεί, παρόλο
που η Ελλην ική Αστυν ομία έχει δημοσιοποιήσει τα
στοιχ εία του επικαλούμεν η την  «προστασία του κοιν ων ι-
κού συν όλου, των  αν ηλίκων , των  ευάλωτων  ή αν ίσχυρ-
ων  πληθυσμιακών  ομάδων  και προς ευχερέστερη πραγ-

μάτωση της αξίωσης της
Πολιτείας για τον  κολασμό
του παραπάν ω αδικήμα-
τος».

Την  ίδια στιγμή, όμως,
πηγές από την  περιοχή
αν αφέρουν  στο ethnos.gr
ότι στο κιν ητό του κατηγο-
ρούμεν ου ποδοσφαιριστή,
υπάρχ ουν  φωτογραφίες
παιδικής πορν ογραφίας. Η
ΕΛ.ΑΣ ακόμα δεν  επιβε-
βαιών ει τις αν αφορές αυτές.

α στοιχ εία του 28χρον ου

Όπως αν αφέρει η αν ακοίν ωση της ΕΛ.ΑΣ πρόκειται για
τον  Κραβαρίτη Δημήτριο του Ευθυμίου, γεν ν ηθέν τα στις
1-7-1994.

Η συγκεκριμέν η δημοσιοποίηση, σύμφων α με τη σχετι-
κή Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην  προστασία του
κοιν ων ικού συν όλου, των  αν ηλίκων , των  ευάλωτων  ή
αν ίσχυρων  πληθυσμιακών  ομάδων  και προς ευχερέστε-
ρη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον  κολα-
σμό του παραπάν ω αδικήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούν ται οι πολίτες ν α επικοι-
ν ων ούν  με τους τηλεφων ικούς αριθμούς 2641022520,
2641030168 & 2641030173 της Υποδιεύθυν σης Ασφάλει-
ας Αγριν ίου, για την  παροχή οποιασδήποτε σχετικής
πληροφορίας. Σημειών εται ότι διασφαλίζεται η αν ων υμία
και το απόρρητο της επικοιν ων ίας.

Επισημαίν εται ότι, η συγκεκριμέν η δημοσιοποίηση,
είν αι χρον ικής διάρκειας έξι μην ών  μέχρι την  17-4-2023,
σύμφων α με την  Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν  του χρον ι-
κού ορίου των  έξι μην ών , δεν  επιτρέπεται και αν τίκειται
στο ν όμο η διατήρηση ή/και αν απαραγωγή της δημοσιο-
ποίησης των  παραπάν ω στοιχ είων .

ΟΑΕΔ - ΔΥΠΑ: Τι αλλάζει 
στην κάρτα ανεργίας

Ποιες παροχές «κόβονται»
από τους ανέργους

Α
λλαγές έρχονται στα κριτήρια με
βάση το εισόδημα των ανέργων
στις παροχές από την κάρτα ανε-

ργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλ-
ησης (ΔΥΠΑ).

Το εισοδηματικό κριτήριο των 20.000
ευρώ που μπαίνει ως «κόφτης», θα είναι
με προσαύξηση – όπως στο επίδομα
θέρμανσης – με 3.000 ευρώ για κάθε
τέκνο. Στην περίπτωση που υπερβαίνει ο
άνεργος το όριο, δεν χάνει το επίδομά
του, αλλά άλλες παροχές όπως, οι δωρε-
άν μετακινήσεις, οι Κοινωνικός Τουρι-
σμός και η μοριοδότηση σε εργασία.

Επιπλέον, ο εισοδηματικός «κόφτης»
δεν αφορά την τακτική επιδότηση ανε-
ργίας, το ειδικό εποχικό επίδομα, το
επίδομα μακροχρονίως ανέργων και το
βοήθημα ανεξαρτήτως και αυτοτελώς
απασχολουμένων.

Ποιες παροχές «κόβονται» από τους
ανέργους με βάση τα νέα εισοδηματικά
κριτήρια

Το εισοδηματικό κριτήριο των 20.000
ευρώ που μπαίνει ως «κόφτης», θα είναι
με προσαύξηση – όπως στο επίδομα
θέρμανσης – με 3.000 ευρώ για κάθε
τέκνο.

Το κριτήριο αφορά μόνο τις παροχές
της κάρτας ανεργίας, όχι τα γνωστά
ανταποδοτικά επιδόματα που αφορούν
τα μητρώα της ΔΥΠΑ, όπως το επίδομα
ανεργίας.

Ο εισοδηματικός «κόφτης» δεν αφορά
την τακτική επιδότηση ανεργίας, το ειδικό
εποχικό επίδομα, το επίδομα μακροχρ-
ονίως ανέργων και το βοήθημα ανεξα-
ρτήτως και αυτοτελώς απασχολουμένων.

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ
Τα ωφελήματα στα οποία τίθενται τα

εισοδηματικά κριτήρια του επιδόματος
θέρμανσης είναι:

Μοριοδότηση στις Προκηρύξεις μέσω
ΑΣΕΠ

Μοριοδότηση σε Προγράμματα Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα

Δυνατότητα Συμμετοχής στο Πρόγραμ-
μα Κοινωνικού Τουρισμού

Δυνατότητα Συμμετοχής στο Κατασ-
κηνωτικό Πρόγραμμα

Δυνατότητα Συμμετοχής στο Πρόγραμ-
μα Επιταγών Αγοράς Βιβλίων

Δωρεάν μετακίνηση στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς.

Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς
χώρους, μνημεία και μουσεία

Αυτονόητα, οι παροχές που απε-
υθύνονται στους δικαιούχους του Ελάχι-
στου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρόκει-
ται για υπηρεσίες που στοχεύουν στην
ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων
στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική
επανένταξη).

Πότε θα διαγράφονται οι άνεργοι από
τα Μητρώα

Στις νέες αλλαγές του καθεστώτος ανε-
ργίας της ΔΥΠΑ προβλέπεται η διαγρα-
φή από τα μητρώα ανέργων, από 6
μήνες ως 2 χρόνια, εφόσον ο άνεργος
αρνηθεί εργασία ή συμμετοχή σε πρόγρ-
αμμα κατάρτισης.

Ειδικότερα, εάν ο αναζητών εργασία
αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις
εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το
Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα 

ειδικότερα χαρακτηριστικά του αναζ-
ητούντος εργασία που έχουν αποτυπωθ-
εί σ’  αυτό, διακόπτεται η καταβολή παρ-
οχών και ο αναζητών εργασία διαγράφε-
ται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για
δύο (2) έτη.

Εάν ο αναζητών εργασία δεν συμμε-
τέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγε-
λματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που
του υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ, διακό-
πτεται η καταβολή παροχών και ο αναζ-
ητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφ-
ιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για έξι (6) μήνες.

Το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ

Η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο
ΔΥΠΑ γίνεται με αίτηση του ανέργου
που αναζητά εργασία. Η Ψηφιακή Κάρτα
ΔΥΠΑ διασυνδέεται με το Ψηφιακό
Μητρώο ΔΥΠΑ και με τη διασύνδεση
αυτή επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχός της
είναι εγγεγραμμένος σ’  αυτό, ή και ότι
είναι δικαιούχος επιδομάτων, παροχών
και βοηθημάτων από τη ΔΥΠΑ.

Μπορεί να παρέχεται υπό μορφή ψηφ-
ιακής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα ή
κάρτας που περιέχει επεξεργαστή, ο
οποίος επιτρέπει την επιβεβαίωση της
ισχύος της, ή με οποιονδήποτε άλλο πρό-
σφορο τρόπο.

ΣΣοοκκ  σσττοο  ΑΑγγρρίίννιιοο::  ΝΝττααννττάά  κκάάλλυυππττεε  ττοονν  2288χχρροοννοο  γγιιοο  ττηηςς
νναα  αασσεελλγγεείί  σσεε  44χχρροοννοο  ααγγοορράάκκιι

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 28χρονου ποδοσφαιριστή που κατηγορείται για ασέλγεια 

Πανελλαδική 
απεργία την 

Παρασκευή για το
πρόγραμμα «Βοήθεια

στο σπίτι»
Πανελλαδική απεργία προκήρυξε η ΠΟΕ -

ΟΤΑ για την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου για
τους εργαζόμενους του «Βοήθεια στο Σπίτι».

Εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία για
τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «Βοήθ-

εια στο Σπίτι», με αίτημα την μονιμοποίησή
τους, προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (ΠΟΕ - ΟΤΑ), για την προσεχή

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου.
Την ημέρα εκείνη θα πραγματοποιηθεί

συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γρα-
φεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

(ΚΕΔΕ) και πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το
υπουργείο Εσωτερικών.
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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

Γ. Πατούλης: «Ευχ αριστώ από
καρδιάς, όλους τους συν αδέλφους.
Προχ ωράμε εν ωμέν οι και δυν ατοί,
για ν α δυν αμώσουμε  τη φων ή
των  Ιατρών  μας, προς όφελος της
Αθήν ας και της Αττικής μας »

Πρώτη δύν αμη η ΔΗΚΙ-ΙΣΑ, με
αυτοδυν αμία και 9 έδρες

Πρόεδρος του ΙΣΑ του μεγαλύτε-
ρου επιστημον ικού Συλλόγου της
χ ώρας, επαν εξελέγη για 4η
συν εχ ή φορά, ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ. Πατούλης στις αρχ αιρ-
εσίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
ν ών , οι οποίες πραγματοποιήθη-
καν  με πολύ μεγάλη συμμετοχ ή. 

Οι εκλογές έγιν αν  για την  αν ά-
δειξη των  εκπροσώπων  στο Διοικ-
ητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχ ικό
Συμβούλιο του ΙΣΑ, των  εκπρ-
οσώπων  στη Γεν ική Συν έλευση
του ΠΙΣ και της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής. Πρώτη παράταξη, αν α-
δείχ θηκε η ΔΗΚΙ-ΙΣΑ με επικεφα-
λής τον  Γ. Πατούλη, που πέτυχ ε
αυτοδυν αμία με ποσοστό 50,64%
αν άμεσα σε 11 παρατάξεις για τον
ΙΣΑ και τον  ΠΙΣ.

Σχ ολιάζον τας τα αποτελέσματα
των  εκλογών , ο Πρόεδρος του
Ι.Σ.Α και Περιφερειάρχ ης Αττικής
Γ. Πατούλης τον ίζει τα εξής:

"Ευχ αριστώ από καρδιάς όλους

τους συν αδέλφους που έδωσαν
δυν αμικό παρών  στις εκλογές και
συγχ αίρω τους εκπροσώπους
όλων  των  παρατάξεων , οι οποίοι
συν έβαλαν  στην  ομαλή διεξαγωγή
της εκλογικής διαδικασίας. Ο ιατρ-
ικός κόσμος εμπιστεύεται τον  ΙΣΑ,
στην  εκπροσώπησή του, για ν α
διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά του.
Η ΔΗΚΙ-ΙΣΑ σε μία δύσκολη
συγκυρία, πέτυχ ε μία μεγάλη ν ίκη,
και μάλιστα αυξάν ον τας τη συμμε-
τοχ ή των  ιατρών . Προχ ωράμε
εν ωμέν οι και δυν ατοί, για ν α
δυν αμώσουμε  τη φων ή των
Ιατρών  μας, προς όφελος της Αθή-
ν ας και της Αττικής μας. Στόχ ος
μας ν α μετατρέψουμε την  Αττική
σε Περιφέρεια-Πρότυπο Υγείας,
δίν ον τας έμφαση στην  πρόληψη
και τον  προσυμπτωματικό έλεγχ ο,
μέσα από  συγκεκριμέν ες δράσεις
και προγράμματα που ήδη υλοποι-
ούμε με ταχ είς ρυθμούς ».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΙΣΑ, ψήφισαν  8.157 ( έν αν τι των
6.569 που συμμετείχ αν  στις
προηγούμεν ες εκλογές-ποσοστό
αύξησης ) .

Έλαβαν :
. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ

ΜΕΤΩΠΟ – ΔΗ.Κ.Ι. – Ι.Σ.Α:
50,64% και 9 έδρες

. ΚΙΝΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ-ΚΙΝΗΜΑ
ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ΚΙΝΙ):10,54% και
2 έδρες

. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ -
ΔΗ.ΠΑ.Κ:8,13% και 1 έδρα

. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΓΙΑΤΡΩΝ: 7,30% και 1 έδρα

. ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ:6,31% και 1 έδρα

. ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ
ΙΑΤΡΟΙ (ΕΛΕΥ.Σ.Ι.):5,18% και 1
έδρα

. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΙΑΤΡΩΝ ΙΣΑ:4,68% και 1 έδρα

. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΠΑΣΚ ΙΑΤΡΩΝ –
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:3,86% και 1
έδρα

. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΚΙΝΗΣΗ Α.Ι.Κ.:2,86% και καμία
έδρα

. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ:0,51% και καμία
έδρα

Η διαδικασία καταμέτρησης των
υπολοίπων  σωμάτων  θα συν εχ ι-
στεί και μόλις εκδοθεί το επίσημο
πρακτικό της Κεν τρικής Εφορευτι-
κής Επιτροπής, θα επαν έλθουμε
με ν έα αν ακοίν ωση.

ΕΕππααννεεξξεελλέέγγηη  γγιιαα  44ηη  σσυυννεεχχόόμμεεννηη  φφοορράά  
ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΙΙΣΣΑΑ,,  οο  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς

Πληροφορίες για τροχαίο
αναζητά η Τροχαία Δυτικής

Αττικής 
– Οδηγός παρέσυρε και

εγκατέλειψε πεζή στο Περιστέρι

Παροχ ή πληροφοριών  σχ ετικά με τις συν θήκες
σοβαρού τροχ αίου ατυχ ήματος παράσυρσης πεζής
που έλαβε χ ώρα προχ θες (13-10-2022) το μεσημέρι
στο Περιστέρι

Αν αζητούν ται πληροφορίες σχ ετικά με τα στοιχ εία
ταυτότητας τόσο του οδηγού όσο και της τραυματισθ-
είσας πεζής

Προχ θες (Πέμπτη 13-10-2022) και περί ώρα 12:20,
στη συμβολή των  οδών  Αγ. Ιεροθέου και Κάκτου στο
Περιστέρι, έλαβε χ ώρα τροχ αίο ατύχ ημα παράσυρσης
πεζής από δίκυκλη μοτοσυκλέτα άγν ωστου αριθμού
κυκλοφορίας, η οποία κιν ούν ταν  επί της οδού Κάκτου
με κατεύθυν ση από την  οδό Κυκλάμιν ων  προς την
οδό Ιωαν ν ίν ων . Ο οδηγός εγκατέλειψε τον  τόπο του
ατυχ ήματος, εν ώ αποτέλεσμα του τροχ αίου ατυχ ήμα-
τος ήταν  ο σοβαρός τραυματισμός της πεζής.

Ο αν ωτέρω οδηγός, αγν ώστων  στοιχ είων  ταυτότ-
ητας, είν αι ν εαρής ηλικίας, κον τοκουρεμέν ος και φορ-
ούσε κίτριν η κον τομάν ικη μπλούζα, μαύρη φόρμα,
μαύρα-λευκά παπούτσια και μαύρο σακίδιο πλάτης. Η
δίκυκλη μοτοσυκλέτα είν αι πιθαν όν  μάρκας HONDA
μον τέλου INNOVA και φέρει μπροστά και στην  ποδιά
μαύρα πλαστικά, πίσω μπλε πλαστικά, λευκή σέλα και
έν α λευκό αυτοκόλλητο αριστερά στα πλαστικά κάτω
από τη σέλα, εν ώ δε φέρει καθρέφτες.

Η αν ωτέρω πεζή, τα στοιχ εία της οποίας δεν  έχ ουν
ταυτοποιηθέι, προσδιορίζεται ηλικιακά άν ω των  -60-
ετών , αδύν ατης σωματικής διάπλασης (50 με 60 κιλά),
ύψους 1,50 έως 1,60 μ., έχ ει λευκά κον τά μαλλιά,
κασταν ά μάτια, κρεατοελιά στο αριστερό μέρος του
προσώπου αν άμεσα στο κάτω χ είλος και στο πιγούν ι,
φέρει τεχ ν ητή άν ω και κάτω οδον τοστοιχ ία, εν ώ κατά
την  ώρα του ατυχ ήματος φορούσε μαύρο πουά παν -
τελόν ι, μαύρα πάν ιν α παπούτσια, σταυρό στο λαιμό
της και βέρα, η οποία στο εσωτερικό της αν αγράφει τα
ον όματα «ΛΕΩΝΙΔΑΣ» και «ΜΗΝΑ» ή «ΡΕΝΑ» και
την  ημερομην ία «14/02/1961» και «14/09/1961».
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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 

Προσοχή! Ως τις 31 – Οκτωβρίου  2022
η κατάθεση δικαιολογητικών για την

ανανέωση των Δικαιούχων  
του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Ανακοίνωση - Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Φυλής 

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου που
δεν έχουν ανανεώσει τον φάκελο τους με τα νέα φορολογικά, να

τα καταθέσουν έως τις 31/10/2022, ώστε να συνεχίσει να είναι ενε-
ργός ο φάκελος τους για την διανομή του Νοεμβρίου. 

Υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά ( Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό και για
τους άνεργους αποδεικτικό ανανέωσης ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ). 
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ΕΠΣΔΑ:  Ανακοίνωση...

Εν αναμονή των εξελί ξεων και  των αποφΕν αναμονή των εξελί ξεων και  των αποφ--
άσεων της ΕΠΟ για το πρωτάθλημα τωνάσεων της ΕΠΟ για το πρωτάθλημα των
ενώσεων σας γνωρί ζουμε  πως στηενώσεων σας γνωρί ζουμε  πως στη
περίπτωση που η απόφαση ε ί ναι  θετι κήπερίπτωση που η απόφαση ε ί ναι  θετι κή
γι α την έναρξη των αγωνι στι κών μαςγι α την έναρξη των αγωνι στι κών μας
υποχρεώσεων στι ς 22-23/10/22 θα δι ευποχρεώσεων στι ς 22-23/10/22 θα δι ε --
ξαχθεί  η δεύτερη φάση του κυπέλλου.ξαχθεί  η δεύτερη φάση του κυπέλλου.

Στον  Πήγασος women f ootball club θα αγων ίζον ται  η
16χ ρόν η Χαρά Αν των ίου και η 22χ ρον η Μαρία
Σαμακοβλή.
Η Χαρά Αν των ίου  αγων ιζόταν  στις ακαδημίες αγοριών

του Θριάμβου Χαϊδαρίου μέχ ρι και την  ηλικία των  12 ετών
εν ώ τα τελευταία χ ρόν ια  αγων ιζόταν   στην  ομάδα "
Γυν αίκες Περιστερίου ". Μπορεί ν α αγων ιστεί ως ακραίος
αμυν τικός  - στόπερ -καθώς και αμυν τικό χ αφ.
Μια πολύ καλή λύση για την  Coach της ομάδος της
Ελευσίν ας.

Η 22 Χρόν η  Μαρία Σαμακοβλή  αγων ίζεται στην  θέση
του Τερματοφύλακα.
Έχ ει αγων ιστεί στον  Ακράτητο Α.Λ, Εθν ικό Πειραιά
καθώς και στην  ομάδα μας τις χ ρον ιές 2019-20 - 2020-
21.Ύστερα από συν άν τηση που είχ ε με τον  Πρόεδρο
της ομάδος Καλοκαιριν ό Σάββα έδωσαν  τα χ έρια για την
επιστροφή της στα παλιά και γν ώριμα λημέρια της
Ελευσίν ας.Η ίδια δήλωσε :Φέτος είχ α πολλές προτάσεις
τόσο από ομάδες της επαρχ ίας όσο και από ομάδες της
Αθήν ας της οποίες όμως απέρριψα χ ωρίς δεύτερη σκέψη
για ν α επιστρέψω στην  ομάδα του Πήγασου.
Η ομάδα της Ελευσίν ας αποτελεί έν α δυν ατό σύν ολο με

αρκετά ποιοτικές  παίκτριες καθώς και πολύ καλό κλίμα.
Εύχ ομαι ν α βοηθήσω την  ομάδα για την  υλοποίηση των
στόχ ων  της.

Δύο προσθήκες ο Πήγασος Θριασίου women football club



Ο Πανελευσινιακός
με τον Απόλλωνα 
Πόντου στις 16:00

στον Ασπρόπυργο

Για την  5 φάση του κυπέλ-
λου Ελλάδας ο Παν ελευσι-
ν αικός υποδέχεται σήμερα
στις 16:00 στο ουδέτερο δημο-
τικό στάδιο Ασπροπύργου ον
Απώλλων α Πόν του.

Διαιτητής: Στάμος (Ηλείας)
Βοηθοί: Μαυρουδής (Ηρακ-
λείου), Καραλής (Ηλείας) 4ος:
Μπαϊρακτάρης (Αθην ών ).

Πέμπτη (20/10)

15.00 Κηφισιά – ΟΦΗ

Διαιτητής: Πολυχρόνης (Πιε-
ρίας)

Βοηθοί : Χριστοδούλου
(Ημαθίας), Μηνούδης (Πιερίας)

4ος: Αντωνίου (Αχαΐας)

16.00 Ιωνικός Ιωνίας – Απόλ-
λων Παραλιμνίου

Διαιτητής: Πουλικίδης (Δρά-
μας)

Βοηθοί: Θανασιάς (Ηπείρου),
Μωυσιάδης (Γρεβενών

4ος: Δημητριάδης (Χαλκιδι-
κής)

16.00 Άγιος Νικόλαος –
Αλμυρός

Διατητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττι-
κής)

Βοηθοί : Δασκαλομερκάκης,
Βλαχάκης (Ρεθύμνου)

4ος: Κουκουράκης (Χανίων)

19.00 ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα
Διαιτητής: Διαμαντόπουλος

(Αρκαδίας)
Βοηθοί : Μεϊδάνας (Αχαΐας),

Ψαρρής (Ζακύνθου)
4ος: Βάτσιος (Δυτ. Αττικής).

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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Ο Αστέρας Μαγούλας 3-0
τον Σκορπιό Φυλής

Σε φιλικό προετοιμασίας ο Αστέρας Μαγούλας με
τρία τέρματα που σημείωσε ο Χ. Οικονομόπουλος
(25', 41', 77') επικράτησε εκτός έδρας του Σκορ-
πιού Φυλής με 3-0.

Ανακοίνωσε τον Δημήτρη
Πετσίτη ο Απόλλωνας

Ποντίων

Σπουδαία μεταγραφική επιτυχία για τον  Απόλ-
λων α Πον τίων  Ασπροπύργου που έκλεισε
τον  στόπερ Δημήτρη Πετσίτη. 
Ο εν  λόγω γν ωρίζει σε γν ώριμα λημέρια αφού
έχει αγων ιστεί παλιότερα στον  σύλλογο.  Εχει
αγων ιστεί ακόμα σε Παν ελευσιν ιακό, Ασπρ-
όπυργο, Ακράτητο.

θετικό αποτέλεσμα οι Παλαίμαχοι του Εθνικού Πανοράματος
Για το τουρν ουά παλαιμάχ ων  ποδο-
σφαιριστών  Αθην ών  η ομάδα του
Εθν ικού Παν οράματος φιλοξέν ησε τα
Γλυκά Νερά .
Έγιν ε έν α ωραίο παιχ ν ίδι με θετικό
αποτέλεσμα για την  ομάδα που
συν εχ ίζει στους ίδιους ρυθμούς παρά
τις πολλές απουσίες λόγω τραυματι-
σμών .Οι ποδοσφαιριστές αφιέρωσαν
το παιχ ν ίδι στον  Γιάν ν η Μαχ αίρα
που χ ειρουργήθηκε με επιτυχ ία στον
Αχ ίλλειο τέν ον τα .

ΠΑΛ.ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ:
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ,
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ,
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ,

ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ,ΓΙΑΓΤΖΗΣ,ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ,ΒΑΡΥΘΥΜΙΑΔΗΣ,ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ,ΠΙΠΙΝΗΣ,(ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ,ΤΣΑΤΣΑΡΩΝ
ΗΣ,ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ)
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...
Η διοίκηση των  Παλαιμάχ ων  του Εθν ικού ευχ αριστεί τα Γλυκά ν ερά για το ωραίο παιχ ν ίδι.
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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- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα 

λιανικής, φροντιστήριο.
Απόφοιτη Αμερικανικού

Κολλεγίου, Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ:  693 724 3938

ΓΑΜΟΣ
Ο ΛΥΜΠΕΡΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΠΑΝΤΖΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

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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