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Σοκ στην Ελευσίνα: Άνδρας προσπαθούσε να 
δελεάσει κοριτσάκια με 10 ευρώ έξω από σχολείο

Συνελήφθη ενώ είχε σταθμεύσει έξω από σχολείο και επιδιδόταν σε πράξεις
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας

Συνελήφθη στις 19/10 ένας 77χρονος στην Ελευ-
σίνα, ο οποίος είχε σταθμεύσει έξω από σχολείο
και επιδιδόταν σε πράξεις προσβολής γενετήσιας

αξιοπρέπειας, όπως αποκάλυψε ο ταξίαρχος εν αποστρα-
τεία Θανάσης Κατερινόπουλος.

Ο κ. Κατερινόπουλος, μιλώντας σε εκπομπή του Star,
είπε ότι ο άνδρας αυτός ήταν μόλις 80 μέτρα από το σχο-
λείο σε κεντρικό δρόμο της Ελευσίνας, ενώ στο παρελθ

όν είχε προσπαθήσει να προσελκύσει κοριτσάκια προ-
σφέροντάς τους 10 ευρώ.

Όπως είπε, ο ηλικιωμένος έχει παιδιά, τα οποία είναι
αξιοπρεπέστατα και απορεί «με τι μούτρα θα τα συναν-
τήσει».

Με βάση το νόμο, η πράξη αυτή είναι απλώς ένα
πλημμέλλημα, που σημαίνει ότι ο 77χρονος θα επιστρέ-
ψει σπίτι του.

Τ
ον  κώδων α του κιν δύν ου για το ζήτημα της σχ ολι-
κής διαρροής στην  κοιν ων ική ομάδα των  ΡΟΜΑ
έκρουσε ο Αν απλ. Δήμαρχ ος και Πρόεδρος της

Δευτεροβάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής (Β’ ΕΣΕ) του
Δήμου Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας.
Μιλών τας, το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Οκτωβρίου
2022, στο Παν ελλήν ιο Παν εκπαιδευτικό Συν έδριο με
θέμα «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Iσότητα, αποδοχ ή,
έν ταξη», που πραγματοποιήθηκε  από τη Διεύθυν ση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής, στην  Ελευ-
σίν α, τόν ισε ότι από τις περίπου 6,5 χ ιλ. ατόμων  που
αν ήκουν  στη συγκεκριμέν η ομάδα, έν ας πολύ μικρός
αριθμός φοιτά στα σχ ολεία. 

Αν έφερε, συγκεκριμέν α, ότι 380 παιδιά φοιτούν  στο
Δημοτικό, 120 στο Γυμν άσιο και μόλις 4 στο Λύκειο. 
“Στηρίζουμε ως Δήμος την  Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,
διαθέτον τας εξοπλισμό στα σχ ολεία, αλλά και εκτός
σχ ολείου, μέσω των  κοιν ων ικών  μας δομών . 

Όμως με τους αριθμούς που προαν έφερα,είν αι εύλογο
ν α αν ησυχ ούμε για το μέλλον  της Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης στο Δήμο μας, τόν ισε ο Νίκος Χατζητρ-
ακόσιας, ο οποίος έχ ει ζητήσει ν α του διατεθούν  τα
συμπεράσματα του Συν εδρίου, ώστε ν α γν ωρίζει τις
απόψεις και προτάσεις της εκπαιδευτικής κοιν ότητας
για το φλέγον  αυτό θέμα.

Ο Νίκος Χατζητρακόσιας κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για τη σχολική

διαρροή στους ΡΟΜΑ 
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Θλίψη στην τοπική κοινωνία της
Ελευσίνας και της Μαγούλας: 
Πέθανε η Βασιλική Βλαχάκου

Έφυγε από τη ζωή η επι 12 χρόνια κοινοτική
σύμβουλος Μαγούλας Βασιλική Βλαχάκου.

«Μία γυναίκα δυναμική, με ιδιαίτερη προσφορά στα
κοινά, η οποία διετέλεσε 12 χρόνια Κοινοτική Σύμβου-
λος Μαγούλας, Αντιπρόεδρος Κοινότητας και Πρόεδρ-
ος του Πολιτιστικού της Μαγούλας.» ανέφερε σε
συλλυπητήρια ανακοίνωση ο Δήμος Ελευσίνας

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της

Σταμάτης Πουλής: Η Δυτική Αττική έχει ανάγκη ειδικό
πλάνο δράσης και μεγαλύτερη ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ.

Το Αστυνομικό τμήμα Φυλής επισκέφθηκε ο Α' Επιλαχών βουλευτής
Δυτικής Αττικής Σταμάτης Πουλής

Το Αστυνομικό τμήμα Φυλής επισκέφ-
θηκε χθες ο Α’ Επιλαχών βουλευτής Δυτι-
κής Αττικής Σταμάτης Πουλής.

Σε δηλώσεις του επεσήμανε μεταξύ
άλλων πως η περιοχή της δυτική Αττική
έχει ανάγκη ειδικό πλάνο δράσης και
ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ.

Παρακάτω η τοποθέτηση του κ.
Πουλή:Σήμερα, ανήμερα της εορτής του
Αγίου Αρτεμίου, του προστάτη της Ελληνι-
κή Αστυνομία, ένιωσα την ανάγκη να επισ-
κεφθώ το Αστυνομικό Τμήμα Φυλής και να
ευχαριστήσω τους αξιωματικούς και τους
αστυνομικούς μας, που με αυτοθυσία
εκτελούν καθημερινά το καθήκον τους
ώστε να νιώθουμε και να είμαστε όλοι
ασφαλείς. 

ΤΤρρόόμμοοςς  σσεε  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα
κκααιι  ΖΖεεφφύύρριι  ααππόό  δδύύοο
ννέέαα  ππεερριισσττααττιικκάά  μμεε
««ααδδέέσσπποοττεεςς»»  σσφφααίίρρεεςς

ΣΣεε  μμάάσσττιιγγαα  ττεείίννοουυνν  νναα  εεξξεελλιιχχθθοούύνν  τταα  ππεερριι--
σσττααττιικκάά  μμεε  ««ααδδέέσσπποοττεεςς»»  σσφφααίίρρεεςς  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή
ΑΑττττιικκήή..
ΔΔύύοο  ππεερριισσττααττιικκάά  μμεε  ααδδέέσσπποοττεεςς  σσφφααίίρρεεςς

σσηημμεειιώώθθηηκκαανν  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς  δδυυοο  ηημμέέρρεεςς  σσττηηνν
ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή..  ΤΤοο  ππρρώώττοο  σσυυννέέββηη  σσττιιςς  1122..3300
ττοο  μμεεσσηημμέέρριι  1199//1100  σσττοονν  ΠΠρροοαασσττιιαακκόό  ττωωνν  ΆΆννωω
ΛΛιιοοσσίίωωνν  όότταανν  μμιιαα  γγυυννααίίκκαα  δδιιααππίίσσττωωσσεε  μμίίαα
ττρρύύππαα  σσττοο  σσττααθθμμεευυμμέέννοο  ααυυττοοκκίίννηηττόό  ττηηςς..
ΗΗ  ίίδδιιαα  εειιδδοοπποοίίηησσεε  ττηηνν  αασσττυυννοομμίίαα  κκααιι  ββρρέέθθηη--

κκεε  έέννααςς  κκάάλλυυκκααςς  ααππόό  όόππλλοο..  ΉΉτταανν  μμίίαα  σσφφααίίρραα
ααππόό  άάσσττοοχχοουυςς  ππυυρροοββοολλιισσμμοούύςς..
ΠΠααρρόόμμοοιιοο  ππεερριισσττααττιικκόό  σσυυννέέββηη  κκααιι  σσττοο

ΖΖεεφφύύρριι  μμέέρραα  μμεεσσηημμέέρριι,,  όότταανν  άάννδδρρααςς  ββρρήήκκεε
σσφφηηννωωμμέέννηη  σσφφααίίρραα  σσττοο  μμππααλλκκοοννόόπποορρττάά  ττοουυ..

συνεχίζεται στη σελ. 4

Δ
ράση περιβαλλοντι-
κής ευαισθητο-
ποίησης για την

ανακύκλωση  πραγματοποι-
ήθηκε, την Τρίτη 18 Οκτω-
βρίου 2022, στο 10ο Δημο-
τικό Σχολείο Άνω Λιοσίων,
με πρωτοβουλία του Αντιπε-
ριφερειάρχη Δυτ. Αττικής
Λευτέρη Κοσμόπουλου και
του Αντιδημάρχου Περιβάλ-
λοντος του Δήμου Φυλής
Μιχάλη Οικονομάκη. 

Οι μαθητές ενημερώθηκαν
για τη συμμετοχή του Δήμου
στο πρόγραμμα της Ελληνι-
κής Εταιρίας Αξιοποίησης
Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), με
τους μπλε κάδους (για
συσκευασίες)  και τους μπλε
κώδωνες (για μπουκάλια),
αλλά και για το πρόγραμμα
ανταποδοτικής ανακύκλωσης “Τhe green city”, στο
οποίο μετέχουν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος
Φυλής. 

Οι δύο αυτοδιοικητικοί εξήγησαν στους μαθητές ότι τo
πρόγραμμα δίνει στους συνδημότες μας τη δυνατότητα
να ανακυκλώνουν, κερδίζοντας πόντους, σε μια σειρά
από υλικά, όπως χαρτί, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, ηλεκ-
τρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό, ρούχα και παπούτσια,
βρώσιμα έλαια και λίπη και άλλα υλικά.  

Πρόσθεσαν ότι η διαδικασία είναι πολύ απλή: Τα υλικά
μεταφέρονται στο ειδικό βαν που σταθμεύει, κάθε Παρ-
ασκευή πρωί, στον πεζόδρομο μεταξύ του Δημαρχείου 

Άνω Λιοσίων και της Πλατείας Ηρώων, όπου ζυγίζον-
ται και μεταφράζονται σε πόντους,  οι οποίοι εξαργ-
υρώνονται σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Προϋπόθε-
ση είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος ο δημότης, είτε κατε-
βάζοντας την εφαρμογή  ΤHE GREEN CITY στο κινητό
του, είτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα
www.thegreencity.gr. 

“Ο Δήμος, με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου
Χρήστου Παππού, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις

περιβαλλοντικές δράσεις. 

Η ανακύκλωση αξιοποιεί τα ανακυκλώσιμα υλικά και
περιορίζει τον όγκο των απορριμμάτων που οδηγούνται
στη Χωματερή. 

Ευχαριστώ τον Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Κοσμό-
πουλο που βρέθηκε σήμερα κοντά μας για να προωθή-
σουμε την ιδέα της ανακύκλωσης στο 10ο Δημοτικό Σχο-
λείο, μέσα από ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη
και απευθύνεται σε όλους τους συνδημότες μας. 

Μην ξεχνάμε ότι το βαν της ανακύκλωσης θα βρίσκε-
ται κάθε Παρασκευή μπροστά στο Δημαρχείο Άνω
Λιοσίων, όπου θα παραλαμβάνει τα ανακυκλώσιμα
υλικά και θα τα ανταλλάσσει με πόντους, τους οποίους
οι συνδημότες μας θα εξαργυρώνουν στις συνεργαζόμε-
νες επιχειρήσεις”, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μιχάλης
Οικονομάκης. 

ΚΚοοσσμμόόπποουυλλοοςς  κκααιι  ΟΟιικκοοννοομμάάκκηηςς  
σσεε  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  δδρράάσσηη  σσττοο  1100οο

ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο
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Χωρίς ασφάλεια, δεν υπάρχει ελευθερία. 

Χωρίς προστασία του πολίτη, δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία.

Σήμερα, κόντρα στις ιδεοληψίες που οδηγούν στην ανομία, αναγνωρίζεται
ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας

Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά ο Πρωθυπουργός μας
Κ. Μητσοτάκης στηρίζουν με συνέπεια το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σήμερα, κόντρα στις ιδεοληψίες που οδηγούν στην ανομία, αναγνωρίζεται ο
ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας στη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης,
της ασφάλειας στις γειτονιές μας και της εφαρμογής του νόμου και γιατρ-
εύονται χρόνιες παθογένειες.

Οφείλουμε όλοι – και ειδικά εμείς που μετέχουμε στα κοινά – να δημιο-
υργήσουμε τις προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν το έργο της αστυνομίας
και να εξοπλίσουμε τις γυναίκες και τους άνδρες της υπηρεσίας με όλα τα
απαραίτητα μέσα. Πάνω απ’ όλα όμως οφείλουμε να τους εκφράζουμε την
ηθική συμπαράστασή μας και το κουράγιο που χρειάζονται για να φέρνουν
σε πέρας το δύσκολο έργο τους για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, της
περιουσίας των πολιτών και της έννομης τάξης.

Στη Δυτική Αττική η αστυνομία καλείται να πράξει το καθήκον της υπό
αντίξοες και δύσκολες συνθήκες

Ειδικά στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, που ως γνωστόν αντιμε-
τωπίζουμε ιδιαίτερο πρόβλημα με την εγκληματικότητα και την παραβατικότ-
ητα, η αστυνομία καλείται να πράξει το καθήκον της υπό αντίξοες και δύσκο-
λες συνθήκες. Γι’ αυτό και η περιοχή έχει ανάγκη από ένα ειδικό πλάνο
δράσης και ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. τόσο σε ανθρώπινο
δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Για να το πετύχουμε όμως
αυτό, χρειάζεται δυναμική και αποφασιστική πολιτική εκπροσώπηση. Αυτό
σκοπεύω να διεκδικήσω με σθένος για τους συμπολίτες μου και για τους
αστυνομικούς μας.

συνεχίζεται από τη στη σελ. 3
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Α
θωώθηκαν, ομόφωνα, από το
τριμελές Εφετείο Κακουργ-
ημάτων, για την κατηγορία της

πλαστογραφίας στη Δημοτική
Επιχείρηση Ραδιοφωνίας , ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και
ο πρώην Αντιδήμαρχος και νυν
Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης
Καμπόλης. 

Κατά την ακροαματική διαδικασία,
που διεξήχθη την Τετάρτη 19 Οκτω-
βρίου 2022, απεδείχθη, από το
πόρισμα της γραφολογικής εξέτα-
σης , ότι δεν είχαν υπογράψει αυτοί
τα επίμαχα έγγραφα.

Το ίδιο προέκυψε κι από τις
καταθέσεις των  μαρτύρων που
γνώριζαν την υπόθεση. 

Κατά την απολογία του ο Χρήστος

Παππούς ανέφερε ότι είναι αθώος
κι  ότι  και  στη συγκεκριμένη
περίπτωση ενήργησε προς το
συμφέρον των δημοτών. 

«Παραλάβαμε το 2007 το Δήμο σε
τραγική κατάσταση και ενώ προ-
σπαθούσαμε να τον σώσουμε
κάποιοι  έπαιζαν παιγνίδια στην
πλάτη μας. 

Σήμερα ο Δήμος Φυλής είναι ο
μόνος Δήμος στην Ελλάδα που δεν
έχει ληξιπρόθεσμα χρέη», τόνισε
χαρακτηριστικά ο Χρήστος Παπ-
πούς, ο οποίος, μετά την απαλλακτι-
κή Απόφαση, ευχαρίστησε την υπε-
ρασπιστική του ομάδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπέρ της
απαλλαγής των δύο κατηγορουμέ-
νων τάχθηκε, στην αγόρευσή της και
η Εισαγγελέας της Έδρας. 

ΣΣυυννεεχχίίζζεειι  ττιιςς  εεππααφφέέςς  ττοουυ  μμεε  κκυυββεερρννηηττιικκάά  
σσττεελλέέχχηη  ττοο  ΜΜέέλλοοςς  ΠΠοολλιιττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  

ΝΝ..ΔΔ..  ΑΑ..  ΤΤσσώώκκοοςς

Οι ευκαιρίες της τουριστικής προβολής της Δυτικής
Αττικής στο επίκεντρο συνάντησης με τον Βασίλη Κικίλια 

Σ
ε αισιόδοξο κλίμα πραγ-
ματοποιήθηκε η συνάν-
τηση του Υπουργού

Τουρισμού Β.Κικίλια με τον
Α.Τσώκο Μέλος Πολιτικής
Επιτροπής Ν.Δ. Με τον Υπο-
υργό Τουρισμού Β.Κικίλια

τους  συνδέει μακρά γνωριμία.
Ο κ. Τσώκος τον επισκέφθηκε
για να συζητήσουνε τις ευκαι-
ρίες τουριστικής προβολής και
στήριξης της Δυτικής Αττικής. 

Τα Βίλια, το Αλεποχώρι, η
Ψάθα, το Αρχαίο Κάστρο Αιγο-

σθενών, το αρχαίο Φρούριο της
Φυλής, οι αρχαιολογικοί χώροι
της Ελευσίνας και των Μεγάρ-
ων και τόσες άλλες περιοχές
έχουν σημαντικές δυνατότητες
ανάπτυξης. 

Παράλληλα όμως, συζητήθη-
καν  και  τα σχέδια του Υπουρ-
γείου για την ανάπτυξη του
θεματικού τουρισμού. 

Επεσήμανα στον Υπουργό
πως με δεδομένο το σημαντικό
ενδιαφέρον που δίνει  η
Κυβέρνηση στο θρησκευτικό
τουρισμό, ανοίγεται  για την
περιοχή μας μια σημαντική
ευκαιρία. 

Ο Όσιος Μελέτιος στην
Οινόη, η Παναγία Γοργοεπήκο-
ος στη Μάνδρα, ο Άγιος Ιωάν-
νης ο Μακρυνός στα Μέγαρα, η
Ιερά Μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Κλειστών, αποτε-
λούν μοναστήρια - σημεία αναφ-
οράς για την ορθόδοξη 

Πίστη, τα οποία με την κατάλ-
ληλη προβολή μια στήριξη,
μπορούν να εξελιχθούν σε ένα
ακόμα μέσο ενίσχυσης της
τοπικής οικονομίας.

Χαϊδάρι
Βρέθηκαν 597 σφαίρες 
σε κάδο ανακύκλωσης 

 Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές,
μετά την ανακάλυψη, μέσα σε κάδο ανακύκλω-
σης, στο Χαϊδάρι εκατοντάδων σφαιρών, για
όπλα διαφόρων διαμετρημάτων. 

 Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»
του ΑΝΤ1, σε κάδο επί της οδού Ηπείρου, βρέθη-
καν συνολικά 597 κάλυκες. 

 Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για
παλιές σφαίρες, αλλά για βλήματα που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν. 

 Τώρα οι αστυνομικοί, αναζητούν σε ποιόν ανή-
κουν οι σφαίρες και γιατί τις πέταξε στο συγκε-
κριμένο σημείο.

 Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται είναι
κάποιοι να "καθάριζαν" κάποιο σπίτι μετά από
τον θάνατο ενός ανθρώπου, να βρήκαν τις
σφαίρες και να τις 'ξεφορτώθηκαν" στον κάδο.

Ομόφωνα αθώος για την υπόθεση πλαστογραφίας στον «Ξένιο»
ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς



Τ
ις καλύτερες προϋποθέσεις
άρχισαν τη λειτουργία τους
ο Βρεφικός και ο Παιδικός

Σταθμός στη Δημοτική Κοινότητα
Φυλής. 

Χάρη στην προσπάθεια του
Προέδρου Δημήτρη Πουλιάση,
των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των εργαζομένων
τα παιδιά της Δημοτικής Κοινότ-

ητας Φυλής φιλοξενούνται δημιο-
υργικά, αποκτώντας τις κατάλ-
ληλες, για την ηλικία τους, δεξι-
ότητες. 

Η διοίκηση έδειξε, φέτος, γρή-
γορα αντανακλαστικά και κάλυψε
τις ανάγκες φιλοξενίας βρεφών,
λειτουργώντας, για πρώτη φορά,
τον Βρεφικό Σταθμό. 

“Εφαρμόζουμε τις κατευθύνσεις

του Δημάρχου Χρήστου Παππού
και εστιάζουμε στα παιδιά μας,
βοηθώντας, παράλληλα, τους
γονείς τους να ανταποκριθούν στις
ανάγκες της αγοράς εργασίας”,
τονίζει  ο Δημήτρης Πουλιάσης

που εφάρμοσε τη ρήση “από Θεού
άρξασθαι”, αρχίζοντας τη νέα χρο-
νιά με τους καθιερωμένους αγια-
σμούς, τους οποίους τέλεσε ο
εφημέριος της Φυλής πατήρ
Δημήτριος Παναγακόπουλος. 
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Δήμος Ελευσίνας
Ανανεώθηκε η σύμβαση
για τη φύλαξη και φιλοξενία
αδέσποτων ζώων

Α
νανεώθηκε, για ακόμη μία
χρονιά, η σύμβαση ανάμεσα
στον Δήμο Ελευσίνας και τον

ανάδοχο, που αφορά στη φιλοξενία
και φύλαξη αδέσποτων ζώων.

Ο Δήμος Ελευσίνας, τα τελευταία
3 χρόνια, καταβάλλει σημαντικές
προσπάθειες στη διαχείριση των
αδέσποτων ζώων, την ευζωία αλλά
και την προώθηση των υπεύθυνων
υιοθεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της ανα-
νέωσης της εν λόγω σύμβασης, με

μία από τις καλύτερες δομές φιλο-
ξενίας ζώων, ο Δήμος στοχεύει
στην ομαλή και φυσικά, στην ασφα-
λή διαμονή τους σε κατάλληλο
περιβάλλον.

Βάσει της σύμβασης, τα ζώα θα
μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις
του ενδιαιτήματος του αναδόχου
από την υπηρεσία του Δήμου
Ελευσίνας, με ίδια μέσα και προ-
σωπικό.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι
η απαραίτητη τροφή των προς φιλο-
ξενία ζώων θα παρέχεται από τον
Δήμο μας με δική του δαπάνη και
θα παραδίδεται στις εγκαταστάσεις
του ενδιαιτήματος του αναδόχου
από την υπηρεσία μας.

Ο αριθμός των ζώων που θα
φιλοξενούνται ημερησίως δύναται
να αυξομειώνεται αναλόγως και των

αναγκών της υπηρεσίας.
Αξίζει  να αναφερθεί , πως ο

Δήμος μας πλέον διαθέτει αυτόνο-
μο γραφείο ενημέρωσης και
διαχείρισης αδέσποτων ζώο, στο
οποίο και μπορούν να απευθύνον-
ται οι πολίτες για οποιοδήποτε σχε-
τικό ζήτημα (210 55 41 359, εσωτ.
522).

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος,

Αργύρης Οικονόμου: «Στόχος του
Δήμου μας, από την αρχή της
θητείας μας είναι  η προώθηση
υπεύθυνων υιοθεσιών από ανθ-
ρώπους και οικογένειες, που θα
δώσουν στους τετράποδους φίλους
μας τη φροντίδα και αγάπη που
χρειάζονται. Ήδη μέχρι σήμερα,
έχουμε πραγματοποιήσει σχεδόν
100 υιοθεσίες και  συνεχίζουμε
μέχρι να βρεθεί σπίτι για κάθε αδέ-
σποτο ζώο του Δήμου μας. Μέχρι
να πραγματοποιηθεί αυτό, φροντίζο-
υμε με κάθε δυνατό τρόπο για την
ευζωία τους και  την αρμονική
συνύπαρξη όλων μας και φυσικά,
σε αυτό συμβάλλουν τα μέγιστα και
οι εθελοντές. Άλλωστε, η διαχείρι-
ση και φροντίδα των αδέσποτων
ζώων είναι δείγμα πολιτισμού για
κάθε σύγχρονη κοινωνία».



Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 θριάσιο-7

ΠΠρροοσσκκυυννηημμααττιικκήή  
εεκκδδρροομμήή  σσττηηνν  ΤΤήήννοο  για

τα μέλη του Οργανισμού
3ης Ηλικίας Δήμου 

Ασπροπύργου

Τηρώντας την παράδοση δεκαετιών και εκπληρώνον-
τας το τάμα τους ... 100 μέλη του Οργανισμού Άθλησης
και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας του Δήμου
Ασπροπύργου συνοδευόμενοι από τον Αντιπρόεδρο
του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης
Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου κ. Αντ. Κοναξή πέρασαν
και φέτος ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σε χαμηλό
κόστος στο νησί της Τήνου όπου προσκύνησαν την
Θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και την Τίμια Κάρα
της Οσίας Πελάγιας της Τηνιας... έκαναν το γύρο του
νησιού, όπου επισκέφθηκαν την Πάνορμο, τον Πύργο,
το Μουσείο Μαρμαρογλυπτικής και το Σπίτι του Γ.
Χαλεπά... γνώρισαν τις ομορφιές του νησιού, γευτήκαν
παραδοσιακά εδέσματα και δεν έχασαν την ευκαιρία να
διασκεδάσουν όπως μόνο ο Ασπρόπυργος ξέρει...

Και του χρόνου με υγεία...

Τ
ην Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2022 στο Β’  ΚΑΠΗ Ασπροπύργου στην Παραλία
πραγματοποιήθηκε ο 5ος Διαγωνισμός Μαγειρικής – Φαγητού και Γλυκού,
που διοργάνωσε ο Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης

Ηλικίας με μέριμνα του Αντιπροέδρου, κ. Αντώνιου Κοναξή. 
Μέλη κάθε ηλικίας είχαν ετοιμάσει τις σπεσιαλιτέ τους  και αφού πρώτα βαθμολο-
γήθηκαν από την κριτική επιτροπή, τα εδέσματα προσφέρθηκαν στους παρευρισκό-
μενους. 
Όλοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα φαγητά και τα γλυκά που δοκίμασαν 

ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκαν οι νικητές της βραδιάς, οι οποίοι παρέλαβαν αναμ-
νηστικά δώρα για την επιτυχία τους. Τόσο ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν-
νης Κατσαρός όσο και ο Αντιπρόεδρος, κ. Αντώνιος Κοναξής ευχαρίστησαν τα μέλη
για τη συμμετοχή τους στη δράση, συνεχάρησαν όλους τους διαγωνιζόμενους για τις
ικανότητές τους στη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική και τόνισαν ότι, ο Οργανισμός
θα συνεχίσει να πραγματοποιεί πρωτότυπες δράσεις για να στηρίξει και να κρατά ενε-
ργή όχι μόνο τη τρίτη ηλικία αλλά και όλα τα μέλη του.     
Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ.
Αβραάμ Κωνσταντινίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Ιωάννης Ηλίας, ο πρώτος επι-
λαχόντας Βουλευτής της Ν.Δ., κ. Σταμάτης Πουλής, τα μέλη του Δ.Σ. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., Νίκος Τερζόγλου, Σπυριδούλα Μαυράκη , εκπρόσωποι συλλόγων
της πόλης και  το προσωπικό του Οργανισμού. 

Τα μέλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
διέπρεψαν για άλλη

 μια φορά με τις μαγειρικές
τους ικανότητες 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
«Διεξαγωγή Πανελλήνιου Πρωταθλήματος

Ιστιοπλοΐας Bug 2022»
Απάντηση στο με Α.Π.:36/ 19-10-2022 έγγραφο Ναυταθλητικού Ομίλου Ελευσίνας (μ.π.σ.).

1. Σε συνέχεια ανωτέρω σχετι-
κού σας γνωρίζουμε ότι  στη
θαλάσσια περιοχή κόλπου Ελευ-
σίνας πρόκειται να διεξαχθούν
από 21-10-2022 έως 23-10-
2022 και περί ώρα 11:00 έως
17:00 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
αγώνων ιστιοπλοΐας: «Open
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bug
2022».

2. Σύμφωνα με τους διοργανω-
τές οι αγώνες πρόκειται να διε-
ξαχθούν στη θαλάσσια περιοχή
Ελευσίνας έμπροσθεν του
σημείου ‘’IRIS’’ και ανατολικά της
προβλήτας της Νέας Μαρίνας και
σε ακτίνα ενός μιλίου στιςIRIS’IRIS’’ και ανατολικά της προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα
ενός μιλίου στις’IRIS’’ και ανατολικά της προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις
και ανατολικά της προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις συντεταγμένες 38Ο
2’IRIS’’ και ανατολικά της προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις 1,86’IRIS’’ και
ανατολικά της προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις’IRIS’’ και ανατολικά της
προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις Ν , 23Ο 33’IRIS’’ και ανατολικά της
προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις 3,48’IRIS’’ .

Ανατολικά της προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις’IRIS’’ και ανατολικά της
προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στιςΕ έως και 38Ο 1’IRIS’’ και ανατολικά της
προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις 19,56’IRIS’’ και ανατολικά της προβλή-
τας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις’IRIS’’ και ανατολικά της προβλήτας της Νέας
Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις Ν , 23Ο 33’IRIS’’ και ανατολικά της προβλήτας της Νέας
Μαρίνας και σε ακτίνα ενός μιλίου στις 8,1’IRIS’’ και ανατολικά της προβλήτας της Νέας Μαρίνας και
σε ακτίνα ενός μιλίου στις’IRIS’’ και ανατολικά της προβλήτας της Νέας Μαρίνας και σε ακτίνα ενός
μιλίου στιςΕ.

3. Με στόχο την ομαλή διεξαγωγή ανωτέρω ναυταθλητικού αγωνίσματος παρακαλούνται οι πλοία-
ρχοι- κυβερνήτες για την τήρηση απόστασης ασφαλείας και μειωμένης ταχύτητας και κυματισμού
κατά την διέλευση πλησίον περιοχής διενέργειας εν θέματι ναυταθλητικού αγωνίσματος και επιπρ-
όσθετα οι ναυτικοί πράκτορες όπως προβούν σε σχετική ενημέρωση των πλοιάρχων των υπό την
πρακτόρευσή τους πλοίων.- 

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης κ.δ.
Πλοίαρχος Λ.Σ (Τ) ΑΛΜΠΑΝΗ Ε
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Τ
ην  Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, το Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά,  η
Ομάδα Γυναικείας Επιχειρημα-
τικότητας και το Γ.Α.Ν.Π Μεταξά,
συνδιοργάνωσαν εκδήλωση παρ-

ουσίασης, στη μνήμη της Φώφης Γεννηματά,
του «Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη
του Καρκίνου του Μαστού - Φώφη Γεννηματά».

Κεντρικοί ομιλητές ήταν η Γεν ική Γραμματέας Δημόσιας
Υγείας  κα Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία παρουσίασε το
Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη του Καρκίνου του
Μαστού - Φώφη Γεννηματά» και ο Διευθυντής –Πρόεδρος
Επιστημονικής  Επιτροπής Γ.Α.Ν.Π Μεταξά, κ. Ηλίας
Ευσταθίου με θέμα «Σύγχρονες εξελίξεις στον Καρκίνο του
Μαστού, Πρόληψη – Θεραπεία».

Τους παριστάμενους καλωσόρισε η σύμβουλος του
Προέδρου του ΒΕΠ κα Βίκυ Μαυρομμάτη, η οποία ανα-
κοίνωσε τη νέα δράση του Β.Ε.Π. «ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΒΕΠ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ»

Επίσης, τη βιωματική εμπειρία της  με την αντιμετώπιση
του καρκίνου του μαστού, κατέθεσε μέλος του Επιμελητηρίου
και της Ομάδας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και έδωσε το
ηχηρό μήνυμα ότι η Πρόληψη σώζει ζωές.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος Β.Ε.Π. κ. Γιώργος
Παπαμανώλης-Ντόζας, ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρ-
ης,  ο Διοικητής Γ.Α.Ν.Π Μεταξά κ. Χαράλαμπος Τουμπέκης,
ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών κ. Γιώργος Πατούλης και η εκπρόσωπος του
Προέδρου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κ. Τώνια Αντωνίου, Βουλευτής
Νότιου Τομέα (Β3) Αθηνών, Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας,  τον ίζοντας όλοι τη σημασία της
πρόληψης του καρκίνου στη ζωή της σύγχρονης γυναίκας.

Εκ μέρους της οικογένειας της Φώφης Γεννηματά , χαιρε-
τισμό απηύθυνε ο σύζυγός της κ. Ανδρέας Τσούνης στον
οποίο ο Πρόεδρος Β.Ε.Π. απένειμε τιμητική πλακέτα  για τη
Φώφη Γεννημάτα ως γυναίκα πρότυπο και για το πολιτικό,
ανθρωπιστικό και κοινωνικό της έργο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Κώστας Κατσαφάδος, η
κα  Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινω-
ν ικών Υποθέσεων αρμόδια για θέματα Πρόνοιας, ο Αντιπρ

όεδρος της Βουλής κ. Γιάννης
Τραγάκης, οι Βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας κ Γιάννης Μελάς, η
κα Νόνη Δούν ια, ο
κ.  Χριστόφορος Μπουτσικάκης,
ο Αντιδήμαρχος Πειραιά κ.
Δημήτρης Καρύδης, η Εντετα-
λμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
κα Ευγεν ία Μπαρμπαγιάννη, η
Πρόεδρος των  Απανταχού
Μανιατών, κα Δήμητρα Κούβα-
ρη, ο Β' Αντιπρόεδρος Επαγγε-
λματικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών κ  Νίκος Κουγιουμτζής, ο

πρώην Αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ κ. Λεωνίδας Αθανασιάδ-
ης, η πρώην Περιφερειακή Σύμβουλος και Σύμβουλος
του   Γ.Α.Ν.Π Μεταξά κα Πετράκου.  

Τον Εμπορικό Σύλλογο εκπροσώπησε  η κα  Όλγα Ζησι-
μάτου Ταμίας, τον  Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά εκπρ-
οσώπησε η κα  Ισμήνη Ζώρζου, ο κ. Βασίλης Κατσαφάδος,
Αναπλ.Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΚΙΝΑΛ -ΠΑΣΟΚ,
ο  Γραμματέας ΠΑΣΟΚ Α Πειραιά, Ευστάθιος Οικονόμου.

Επίσης, παραβρέθηκαν τα μέλη της Διοίκησης και του
Δ.Σ. του Βιοτεχν ικού Επιμελητηρίου Πειραιά κα Δήμητρα
Νάστου, η Β' Αντιπρόεδρος κα  Κλαίρη Περήφανου,
Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, ο
κ. Δημήτρης Φανουργάκης, Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η. και
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, η κα  Ελένη Μπρέγιαννη, ο
κ. Λευτέρης Νικολακάκης, ο κ.  Βασίλης Δανέζης, ο κ.
Δημήτρης Παπασταμάτης, μέλη του Δ.Σ. και ο κ.  Γιώργος
Λυγερός Προέδρος Μεταποίησης καθώς και εκπρόσωποι
τοπικών φορέων,  μέλη της επιμελητηριακής κοινότητας,
επιχειρήσεις -  μέλη του ΒΕΠ, Πρόεδροι Κοινοτικών Διαμερ-
ισμάτων Πειραιά, Γιατροί και  νοσηλευτικό προσωπικό του
Γ.Α.Ν.Π Μεταξά και Τζανείου και πολιτευτές.

Εκδήλωση παρουσίασης του «Εθνικού Προγράμματος για τηνΕκδήλωση παρουσίασης του «Εθνικού Προγράμματος για την
Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού - Φώφη Γεννηματά»Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού - Φώφη Γεννηματά»
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Περί τα 150 εκατ. ευρώ από τα
500 εκατ. ευρώ για το επίδομα
θέρμανσης θα καταβληθούν μέχρι
το τέλος Δεκεμβρίου.

Στο υπουργείο Οικον ομικών  ετοι-
μάζουν  την   υπουργική απόφαση
που θα καθορίζει τα κριτήρια, τις
προϋποθέσεις, τους δικαιούχους, το
κατώτερο και αν ώτερο ποσό του
επιδόματος θέρμαν σης και τα ν οικοκυριά που θα
λάβουν  διπλάσιο επίδομα  θέρμαν σης.

Η απόφαση αν αμέν εται ν α εκδοθεί τις επόμεν ες
ημέρες εν ώ η πλατφόρμα my Θέρμαν ση για την  υπο-
βολή των  αιτήσεων  θα αν οίξει έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Οι πληρωμές
Οι πρώτες πληρωμές του επιδόματος θέρμαν σης θα

«τρέξουν » τον  Δεκέμβριο και στόχος του οικον ομικού
επιτελείου είν αι τα περισσότερα ν οικοκυριά που θα
έχουν  αγοράσει πετρέλαιο θέρμαν σης ν α δουν  το
ποσό του επιδόματος που δικαιούν ται στον  τραπεζικό
λογαριασμό τους μέχρι τα Χριστούγεν ν α ή το αργότερο

έως το τέλος Δεκεμβρίου.
Σύμφων α με τον  υπουργό Οικον ο-

μικών , Χρ. Σταϊκούρα «η πλατφόρμα θα
αν οίξει αφού υπογραφεί η Κοιν ή Υπο-
υργική Απόφαση (ΚΥΑ) τις επόμεν ες
ημέρες και θα υπάρχει καταληκτική ημε-
ρομην ία. Η πλατφόρμα θα αν οίξει μέσα
στον  Νοέμβριο. Μέχρι τις 15 Δεκεμ-
βρίου θα μπορούν  ν α υποβληθούν  οι
αιτήσεις και στο τέλος Δεκεμβρίου θα

γίν ει η πρώτη πληρωμή, η δεύτερη στο τέλος Φεβρουα-
ρίου και η τρίτη δόση στο τέλος Απριλίου».

«Τα στοιχ εία δείχν ουν  αυξημέν η ζήτηση για πετρέ-
λαιο θέρμαν σης» είπε ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίν ον τας
σε σχέση με το επίδομα θέρμαν σης πως «αυτό που
διαφοροποιείται φέτος είν αι πως αν εξάρτητα από την
ποσότητα που θα βάλουν  οι δικαιούχοι του επιδόμα-
τος, που ήταν  και πέρσι δικαιούχοι του επιδόματος
θέρμαν σης, θα δοθούν  προκαταβολές αν άλογες με την
δαπάν η που έκαν αν  τον  περασμέν ο χειμών α και θα
γίν ει αργότερα συμψηφισμός εάν  δεν  καταν αλώσουν
την  ποσότητα πετρελαίου που αν αλογεί στην  προκα-
ταβολή του επιδόματος».

Μ
ε την ακρίβεια, την οικονομική κατάστα-
ση της χώρας και την ενεργειακή κρίση
να αποτελούν το «top 3» των

ανησυχιών των Ελλήνων σήμερα, 9 στους 10
δηλώνουν ότι δεν έχουν βάλει «μαχαίρι» μόνο
στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ικανοποι-
ούν τις δευτερεύουσες ανάγκες τους, όπως η
διασκέδαση, τα ταξίδια και τα καινούργια ρούχα
και παπούτσια, αλλά σε βασικά είδη πρώτης
ανάγκης, όπως η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και οι αγορές στα σούπερ μάρκετ.

Το εντυπωσιακό είναι  πως σχεδόν όλοι
δηλώνουν ότι έχουν κάνει τουλάχιστον μία περι-
κοπή εξόδων από τα 18 είδη που εξετάστηκαν
στην πανελλήνια έρευνα της Focus Bari  |
YouGov, κυρίως επειδή δεν επαρκεί το εισόδημά
τους και δευτερευόντως για προληπτικούς λόγο-
υς!

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η διακύμανση

του ποσοστού των Ελλή-
νων που δηλώνουν ότι τα
περικόπτουν τα έξοδά
τους για να βγάλουν πέρα.

Τον Απρίλιο το 70% των
Ελλήνων δήλωσαν ότι
έχουν κάνει περικοπές ενώ
σήμερα, το ποσοστό αυτό
φτάνει στο 97%: Όλοι!

Τον Απρίλιο, 49% έκα-
ναν περικοπές λόγω ανε-
παρκούς εισοδήματος.
Σήμερα, το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 60%.

Οι περιοχές στις οποίες
φαίνεται ότι δεν επαρκεί
περισσότερο το εισόδημα

για τις βασικές ανάγκες είναι στην Λοιπή Ελλάδα
και  αφορά σχεδόν 7 στους 10, όταν το
αντίστοιχο ποσοστό στην περιοχή της Θεσσα-
λονίκης είναι 6 στους 10 και στην Αττική κάτι
παραπάνω από 5 στους 10.

Υπερβολική ακρίβεια παντού

Η μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων θεωρεί ότι
εκτός από τις τιμές καυσίμων, πετρελαίου και
ειδών σουπερμάρκετ, έχουν ανέβει  οι  τιμές
σχεδόν όλων των προϊόντων και υπηρεσιών.

Μάλιστα, λόγω της ακρίβειας, αλλά και της ανα-
σφάλειας για την οικονομική κατάσταση, όλοι οι
Έλληνες έχουν κάνει ακόμα μεγαλύτερες περικο-
πές σήμερα έναντι του Απριλίου 2022.

Γι’ αυτό επιλέγουν οικονομικότερους τρόπους
διασκέδασης, λιγότερα ταξίδια και διακοπές και
μείωση κατανάλωσης σε αγορές και υπηρεσίες.

Τι άλλαξε το τελευταίο εξάμηνο

Προκειμένου οι καταναλωτές να «παλέψουν»
την ακρίβεια κάνουν οικονομία σε ρεύμα, βενζίνη
και  πετρέλαιο, αναζητούν προσφορές και
εκπτώσεις, ενώ εξετάζουν πολλές και διαφορετι-
κές εναλλακτικές προτού προβούν σε κάποια
αγορά.

Πάντως η επιλογή της αγοράς των απολύτως
απαραίτητων, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για
τον κλάδο του λιανεμπορίου, είναι εκείνη που
απέκτησε περισσότερους θιασώτες το τελευταίο
εξάμηνο.

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα δοθούν οι προκαταβολές
Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών 

ΑΑππόόππεειιρραα  ααυυττοοκκττοοννίίααςς
ΙΙεερρέέαα  πποουυ  φφέέρρεεττααιι  
νναα  εεμμππλλέέκκεεττααιι  σσττηηνν  

υυππόόθθεεσσηη  ββιιαασσμμοούύ  ττηηςς
1122χχρροοννηηςς

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στην
πολύκροτη υπόθεση του βιασμού

και της έκδοσης της 12χρονης
στον Κολωνό

Απόπειρα αυτοκτονίας Ιερέα που φέρεται να
εμπλέκεται στην υπόθεση βιασμού της 12χρον-
ης

Το στενό του περιβάλλον αφήνει να εννοηθεί
πως ο ιερέας είχε πικραθεί πάρα πολύ που το
όνομά του «έπαιζε» για την υπόθεση που δεν
αποκλείεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.

Ραγδαίες και δραματικές είναι οι εξελίξεις στην
πολύκροτη υπόθεση του βιασμού και της έκδο-
σης της 12χρονης στον Κολωνό, καθώς σύμφω-
να με τις τελευταίες πληροφορίες, ιερέας που
φέρεται να είναι μπλεγμένος στην υπόθεση βια-
σμού, βρέθηκε λιπόθυμος.

Οι δικοί του άνθρωποι μάλιστα, όπως αναφέρ-
ει το ekklisiaonline.gr μιλούν για απόπειρα
αυτοκτονίας, εξαιτίας της εμπλοκής του ονόματός
του στην υπόθεση του βιασμού της 12χρονης
στον Κολωνό.

Ο ιερέας, τις πρωινές ώρες της 20ης Οκτω-
βρίου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκο-
μείο όταν άνθρωπος του στενού του περιβάλ-
λοντος τον βρήκε λιπόθυμο στο σπίτι του.

Το στενό του περιβάλλον αφήνει να εννοηθεί
πως ο ιερέας είχε πικραθεί πάρα πολύ που το
όνομά του έπαιζε (ακόμη και σε επίπεδο φημο-
λογίας) γύρω από το ζήτημα του βιασμού της
12χρονης, μετά από μαρτυρίες κατοίκων για
σχέση του 53χρονου φερόμενου ως δράστη με
τον συγκεκριμένο ιερέα.

Τα απολύτως απαραίτητα αγοράζουν οι Έλληνες
– «Μαχαίρι» σε ρεύμα και σούπερ μάρκετ

Συνεχίζεται στη σελ. 10
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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

Α
ρν ητική εξέλιξη για τους
δημάρχ ους που προτίθεν -
ται ν α στηρίξουν  τον  δικα-

στικό αγών α για μον ιμοποίηση
τους συμβασιούχ ους συν ιστά η
τελευταία απόφαση της Αποκεν -
τρωμέν ης Διοίκησης.

Τα κακά ν έα έρχ ον ται από τον
δήμο Αγίου Δημητρίου, όπου η
Αποκεν τρωμέν η Διοίκηση Αττικής
ακυρών ει την  απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου και επιτάσσει
την  άσκηση έφεσης επί των  δυο
πρωτόδικων  δικαστικών  αποφά-
σεων , που δικαίωσαν  τους 34
εργαζόμεν ους με σύμβαση ορισμέ-
ν ου χ ρόν ου, οι οποίοι προσλήφ-
θηκαν  για την  κάλυψη των  αν αγ-
κών  της παν δημίας COVID – 19.

Την  6η Σεπτεμβρίου 2022
επιδόθηκαν  στον  Δήμο Αγ.
Δημητρίου οι δικαστικές αποφά-
σεις του Μον ομελούς Πρωτοδι-
κείου Αθην ών , που αν αφέρουν
πως αν αγν ωρίζουν  ότι «έκαστος
των  εν αγόν των  (δηλ. 20 συμβα-
σιούχ οι) συν δέεται με το εν αγόμε-
ν ο (δηλ. Δήμος Αγ. Δημητρίου) με
σύμβαση εξαρτημέν ης εργασίας
αορίστου χ ρόν ου, εν τασσόμεν ος
στο τακτικό προσωπικό του». Για
την  άσκηση έφεσης από την  πλε-
υρά του Δήμου, που είν αι φορέας
γεν ικής κυβέρν ησης, απέμεν ε
έν ας μήν ας, δηλαδή έως την  5η
Οκτωβρίου 2022.

Για το ζήτημα συν εδρίασε την
28η Σεπτεμβρίου 2022, η Οικον ο-
μική  Επιτροπή του Δήμου, η
οποία παρέπεμψε το θέμα στην
κρίση του δημοτικού συμβουλίου
λόγω της σημαν τικότητάς του.

Στην  αυθημερόν  συν εδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου, λοιπόν ,
αποφασίστηκε ομόφων α ο Δήμος
Αγ. Δημητρίου ν α μην  ασκήσει
έφεση και ν α εν τάξει τους 34
εργαζόμεν ους στο τακτικό προσω-
πικό του.

Όμως, εμπλοκή προέκυψε από
την  Αποκεν τρωμέν η Διοίκηση
Αττικής, η οποία ασκών τας έλεγχ ο
ν ομιμότητας, ακύρωσε την  απόφ-
αση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγίου, παραπέμπον -
τας την  διοίκηση του Δήμου στην
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152
προκειμέν ου ν α επαν εξεταστεί η
αρχ ική απόφαση της Αποκεν τρω-
μέν ης Διοίκησης. Η δήμαρχ ος
Αγίου Δημητρίου, Μαρία Αν δρ-
ούτσου ήδη ετοιμάζει ν έα προ-
σφυγή στην  Αποκεν τρωμέν η
Διοίκηση.

Πάν τως, στην  ακυρωτική απόφ-
ασή της η Αποκεν τρωμέν η
Διοίκηση Αττικής αν αφέρει ότι «η
πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αγίου Δημητρίου, μετά
από την  προαν αφερθείσα παρα-

πομπή της αρμοδιότητας από την
Οικον ομική Επιτροπή, ελήφθη
κατά παράβαση της σχ ετικής
ν ομοθεσίας περί υποχ ρέωσης
εξάν τλησης των  έν δικων  μέσων
από την  πλευρά του Δήμου.

Η τελευταία ν ομοθετική παρέμ-
βαση (άρθρο 37 του Ν.
4915/2022) του υπουργού Εσωτε-
ρικών , Μάκη Βορίδη αυστηροποιεί
το θεσμικό πλαίσιο περί εξάν -
τλησης των  έν δικων  μέσων  και
υποχ ρεών ει τους Δήμους ν α
ασκούν  έφεση επί πρωτόδικων
αποφάσεων , που δικαιών ουν
τους εργαζόμεν ους έν αν τι των
Δήμων  και άρα δεν  προχ ωρά η
μον ιμοποίησή τους, εκτός και εάν
προκύψουν  αμετάκλητες δικαστι-
κές αποφάσεις.

Συγκεκριμέν α, στο άρθρο 37
του Ν. 4915/2022, αν αφέρεται ότι
η Οικον ομική Επιτροπή «αποφ-
ασίζει για την  υποβολή προσφυ-
γών  στις διοικητικές αρχ ές και
αποφασίζει για την  άσκηση ή μη
όλων  των  έν δικων  βοηθημάτων
και των  έν δικων  μέσων , καθώς
και για την  παραίτηση από αυτά,
πλην  των  περιπτώσεων  δικών
που αφορούν  στον  προσδιορισμό
ή τη μετατροπή της εργασιακής
σχ έσης μεταξύ εργαζομέν ων  και
του δήμου, στις οποίες η άσκηση
εν δίκων  μέσων  είν αι υποχ ρεωτι-
κή».

Αρνητική εξέλιξη για τους δημάρχους που προτίθενται να
στηρίξουν τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων

Τα ποσά
«Μιλάμε για πάν ω από μισό δισ. ευρώ βοήθεια στα

ν οικοκυριά για την  θέρμαν ση, από το επίδομα θέρ-
μαν σης και την  επιδότηση του πετρελαίου. Σε κάθε
περίπτωση θα έχουν  δοθεί 150 εκατ. ευρώ από το
επίδομα στους πολίτες για το επίδομα θέρμαν σης μέχρι
το τέλος του έτους και άλλα τόσα για την  επιδότηση του
πετρελαίου», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Σχετικά με την  επαν αφορά της επιδότησης των  15
λεπτών  του ευρώ στην  τιμή του πετρελαίου κίν ησης,
στην  αν τλία των  βεν ζιν άδικων , που σύμφων α με αν α-
φορές σε ΜΜΕ επίκειται ν α υιοθετηθεί εκ ν έου από την
1η Νοεμβρίου, ο κ. Σταϊκούρας είπε μιλών τας στον
ΑΝΤ1 πως «εξαν τλήσαμε τον  δημοσιον ομικό χώρο με
μια σειρά από μέτρα. Αξιολογήσαμε τις προτεραιότητες.
Θα αξιολογηθεί εάν  μελλον τικά θα επαν έλθει το μέτρο
της επιδότησης της τιμής του πετρελαίου θέρμαν σης
στην  αν τλία».

«Ποτέ δεν  βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο.
Θέλει υπευθυν ότητα. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε
γρήγορα αν ταν ακλαστικά. Μετράμε, αξιολογούμε και
εφόσον  υπάρχει ο δημοσιον ομικός χώρος θα ληφθούν
οι αποφάσεις», συμπλήρωσε ο υπουργός Οικον ο-
μικών .

συνεχίζεται απο τη σελ. 9
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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 ανα-
νεώσει τον φάκελο τους με τα νέα φορολογικά, να τα καταθέσουν έως τις

31/10/2022, ώστε να συνεχίσει να είναι ενεργός ο φάκελος τους για την διανομή
του Νοεμβρίου. Υπενθυμίζουμε τα δικαιολογητικά ( Ε1, Ε9, Εκκαθαριστικό και για

τους άνεργους αποδεικτικό ανανέωσης ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ). 

4488

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέναντι από την ΤΕΚΑΤ

Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδωμάτιο , Καθιστικό , Κουζίνα και

μπάνιο.Εντοιχισμένες οικοσκευές ψυγείο , κουζίνα και

κλιματιστικό.Κήπος 120m2 εξαιρετική θέα στον κόλπο 

του Σκαραμαγκά.Μόνον σοβαρές προτάσεις από Έλληνες. 

Τηλέφωνο : 6944636483 
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Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 3ης
αγων ιστικής της Elite League Ερρίκος
Ντυν άν  είν αι οι εξής:

Σάββατο 22/10

Ελευθερούπολης 16.00 Ελευθερ-
ούπολη-Παπάγου Ξεν ικάκης-Ευφρ-
αιμίδης Στ.-Ταρεν ίδης Κ. (Μπρίγκος)

Σχ ηματαρίου 17.00 Ερμής Σχ .-Μαρ-
ούσι Θεον άς-Θεοδωρόπουλος-Μαρτιν ά-
κος (Δεσάρτης)

ΝΕΜ 17.00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αμύν τας
Καραβίτης-Σκαλτσής-Σπ υρόπ ουλος
(Ηπιώτης)

Στ. Καλαϊτζής 17.00 Παν ερυθραϊκός-
Κόροιβος Μηλαπίδης-Στρέμπας-Σκαν δα-
λάκης (Λιμν ιάτης)

Στρέφη 17.00 Τρίτων -Καβάλα Αν αστό-
πουλος Αν τ.-Καλογερόπουλος Φ.-Ρίζος
(Διμπιν ούδης)

Ψυχ ικού 17.00 Ψυχ ικό-Αγρίν ιο
Τσών ος-Τσιμπούρης-Ασλαν ίδης (Μωϋ-
σιάδης)

Μεσολογγίου 17.00 Χαρ. Τρικούπης-

ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ Δαρλαμήτσος-Λιότσιος-
Μαριν άκης (Πατσαν τζόπουλος)

Κυριακή 23/10
Ευόσμου 15.00 Αίας Ευόσμου-Ηρακλής

ΚΑΕ 2022 Συμεων ίδης-Κοϊμτζόγλου-Λου-
λουδιάδης (Δέλλας)

Β΄ΕΘΝΙΚΗ  2ος Όμιλος

Σάββατο 22/10

Β’ Πεύκης 17.00 Πεύκη-Έσπερος
Φραγκούλη-Κούλης Χαρ.-Ναστούλης
(Μπίκας)

Σ. Μπεφόν  17.00 Π. Φάληρο-Πρωτέας
Β. Ζιώγας-Τεφτίκης-Τζίμης (Παλάτος)

Αγ. Θωμά 17.00 Δούκας-ΑΕ Ν. Κηφι-
σιάς Αν των ιάδης-Χρηστίδης Παύλ.-Χρι-
στοδουλάκης (Κυρτάτας)

Τ. Βογιατζής 17.00 Παν ελευσιν ιακός-
ΑΟΚ Χαν ιά Καρακάσης-Καμήτσος-Ελ
Αν ύ (Παπαδόπουλος Στ.)

Διαγόρα 15.00 Διαγόρας Ρ.-
Παν ιών ιος Τσαχ άκης-Κον τα-
ράτος-Παπαδόπουλος Χρ.
(Βιν τζηλαίος)

Κυριακή 23/10
Στ. Βεν έτης 17.00 Αιγάλεω-

ΟΦΗ Τσιμπούρης-Νάστος-
Αγγελής (Ζαγκλής)

ΓΈΘΝΙΚΗ 3ος Όμιλος

Σάββατο 22/10
Μυτιλήν ης 17.30 Αιολικός Μυτ.-Νίκη

Αμαρουσίου Αυγεριν ός-Καψαρίδης
(Σαλαβός)

Κυριακή 23/10
Ψυχ ικού 17.00 Ποσειδών  Ν. Ψυχ ικού-

Αργον αύτης Δημουλάς-Πετράκης Ιωάν .
(Μπίκας)

Διών ης 17.00 Πικέρμι-Ίκαρος Καλλιθέας

Παπαγεωργίου Δημ.-Παπαδόπουλος
Αν δ. (Λιμν ιάτης)

Κω 16.00 Έν ωση Αττάλου Καλύμν ου-
Φοίν ιξ Πειραιά Κουλουμπαρίτσης-Εφρ-
αιμίδης

Χίου 17.00 ΦΟ Βρον τάδου-Δάφν η
Κούλης Χ.-Λεβεν τάκος (Μάρης)

Α’ Μοσχ άτου 17.00 Ελευθερία Μ.-Μαν -
δραϊκός Ραπτογιάν ν ης-Βαλουξής
(Κυρτάτας)

Eπιμέλεια: Αν έστης Τσακίρογλου

ΜΠΑΣΚΕΤ: Οι διαιτητές της Α/2 , Β' και Γ΄Εθνική (3η αγωνιστική)



Στην επόμενη φάση
κυπέλλου η ΝΕΜεγαρίδας

άλωσε τη Ν.Σμύρνη

Η ΝΕ Μεγαρίδας για την  1η αγων ιστική
της Β' Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος
που διεξήχ θει στο «Κροίσος Πέρσης»
επικράτησε του ΑΟΝΣ "Ο Μίλων " με 85-
62 ΠΕΡΙΟΔΟΙ (1η: 20-20  2η: 39-41  3η:
54-65)   και ν α εξασφαλίσει έν α πολύτι-
μο εισιτήριο για την  2η αγων ιστική.

Η ομάδα του Γιώργου Μάν ταλου είχ ε
13/29 τρίπον τα, εν ώ με έν α 15-0 σερί
στο ξεκίν ημα της 4ης περιόδου καθάρι-
σε το παιχ ν ίδι, και πλέον  θα επισκεφ-
τει την  ερχ όμεν η εβδομάδα ξαν ά τη
Νέα Σμύρν η για ν α αν τιμετωπίσει τον
Παν ιών ιο.

Μίλων -ΝΕ Μεγαρίδος 62-85

Δεκάλεπτα: 20-20, 39-41, 54-65, 62-85

Διαιτητές: Θεοδωρόπουλος, Σπυρό-
πουλος, Μαρτιν άκος

Μίλων  (Καραγιάν ν ης):  Τσρν ιτς 5(1),
Χατζηκυριάκος 3(1), Πετρίδης 10, Αν έ-
στης 6(2), Μελισσαράτος 10(1),
Μοτσεν ίγος 11(3), Δομπρογιάν ν ης 6(1), 

Χριστόπουλος 3(1), Μαλούκος 8, Χατ-
ζηλεον τής.

NE MEΓΑΡΙΔΑΣ (Μάν ταλος): Παλαι-
οχ ωρίτης 3(1), Γκατζιάς 10(2), Παπα-
γιάν ν ης 15(1), Γερομίχ αλος 2, Καψάλος
19(2), Ντουμπίν σκι 11(3), Σωτηράκης
16(3), Καλλιν ικίδης 4, Χασά 2, Ζαρκα-
δούλας 3(1).

Οι δηλώσεις του Tάκη Υφαν τή μετά το
παιχ ν ίδι:

«Ψάχ ν αμε ν α βρούμε την  πρώτη μας
ν ίκη τη φετιν ή σεζόν  μετά από δυο
ήττες στο πρωτάθλημα και θέλαμε ν α
δείξουμε τι μπορούμε ν α κάν ουμε στο
γήπεδο απέν αν τι σε μια εξαιρετική
ομάδα όπως ο Μίλων ας.

Είχ αμε πολλές και σημαν τικές απου-
σίες, αυτό μας συσπείρωσε και πιστεύω
ότι όλα τα παιδιά βοήθησαν  για ν α έρθει
η ν ίκη.

Το παιχ ν ίδι κρίθηκε στην  άμυν α εκεί
όπου εμείς φέτος έχ ουμε ρίξει όλο το
βάρος, αν αγκαστήκαμε ν α παίξουμε με
διάφορα σχ ήματα και ειδικά στους
ψηλούς.

Είμαστε χ αρούμεν οι που όλοι οι
παίκτες μας αν ταποκρίθηκαν  και επι-
κεν τρων όμαστε στο εν τός έδρας
παιχ ν ίδι για την  3η αγων ιστική απέ-
ν αν τι στον  Αμύν τα».
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Πένθος στην ΑΕ Ζεφυρίου
Eφυγε από την ζωή ένας εκ των ιδρυτών

της ΑΕ Ζεφυρίου ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ σε ηλικία 84 ετών. Ένας άνθ-
ρωπος που αγαπούσε την ΑΕΖ κ πάλευε
γι αυτήν απ όποιο πόστο την υπηρέτησε.
Οι παλιοί τον θυμάστε !!! Οι νέοι, να τον

μάθετε και να αποκτήσετε την αγάπη κ το
μεράκι αυτού του ανθρώπου για τον αθλ-

ητισμό, την ΑΕΖ και το ΖΕΦΥΡΙ.

ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ κ. Πρόδρομε

Νίκη για τις Νεανίδες του ΑΟΚ 
Πανελευσινιακός

Νίκη για τις Νεάν ιδες του ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακός με αν τίπαλο την  ομάδα
του Ατρόμητου Πειραιά 49-42. Απαιτείται βέβαια συν έχεια της σκληρής
δουλειάς και της ίδιας κατάθεσης ψυχής σε κάθε παιχν ίδι.
Μετά την  πρώτη συμμετοχή στον  προηγούμεν ο αγών α των  μικρών
μας, Μαρίας Σωτηροπούλου (γεν ν . 2008) και Βίβιαν  Ιακώβου (γεν ν .
2009) απόψε πήρε το βάπτισμα του πυρός και η Πέγκυ Μπέκα (γεν ν .
2009) προερχόμεν η και αυτή από τις Παγκορασίδες. 

ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΑΟ: Σε γνώριμα λημέρια
Γεωργιάδης, Βούκα, Τζαφεράκος

Τρείς ποδοσφαιριστές,  Ηρακλής Γεωργιάδης, Κλόν-
τι Βούκα, Κώστας Τζαφεράκος  που έχουν συνδέσει
το όνομά τους στο παρελθόν με πρωταθλήματα,
κύπελλα και ανόδους μάλιστα του Μανδραϊκού στην
Γ΄Εθνική, επιστρέφουν στην ιστορική ομάδα της
Μάνδρας.
Το πλούσιο βιογραφικό τους στα γήπεδα της Δυτι-
κής Αττικής, οι εμπειρίες τους και οι αγωνιστικές
τους ικανότητες συνδέονται και σηματοδοτούν τους
φιλόδοξους στόχους του Μανδραϊκού, βραχυπρόθε-
σμους και μακροπρόθεσμους.

Φιλική νίκη για τον
Αχαρναικό 

Επικράτησε με 1-0 της Ελλάς
Ποντίων.

Φιλική ν ίκη για την  ομάδα μας σήμερα
το απόγευμα (16/10) όπου επικράτησε
με 1-0 της Ελλάς Πον τίων .
Λίγο πριν  την  επίσημη έν αρξη των
υποχ ρεώσεων  για το πρωτάθλημα της
Α' ΕΠΣΑΝΑ, ο Αχ αρν αϊκός ν ίκησε με
1-0 χ άρη σε γκολ που σημείωσε ο Στρ-
αβομύτης με κεφαλιά στο 57'.

Οι ποδοσφαιριστές μας κυριάρχ ησαν
στον  αγων ιστικό χ ώρο σε όλη τη διάρ-
κεια του αγών α δημιουργών τας σημαν τι-
κές στιγμές για ν α διευρύν ουν  το προ-
βάδισμα.
Ο προπον ητής μας Σήφης Βεν άκης

επέλεξε τους εξής ποδοσφαιριστές:
Μπον ατάκης (46' Φουτράκης), Σταύρ-
ου, Βασιλοπουλος (84’ Δημητρόπου-
λος), Αγοραστός, Νομικός (46' Αμπάρα),
Καρμοίρης, Αν των οπουλος (80' Τσιμπο-
υρλάς), Μείρέλες (72' Πάζα), Λύγκος (51'
Μπουρν τέν ης), Στραβομύτης (74' λ.τρ.
Πάζα), Δηλαβέρης (46' Μπιλικαϊδης).
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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

Ενοικιάζεται επαγγελματικός
χώρος 140 τμ 

στον Ασπρόπυργο επί της 
Λεωφόρου  Δημοκρατίας 

με 50 τμ πατάρι και χώρος 
στάθμευσης 150 τμ περίπου. Επι-

κοινωνία 
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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