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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: Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κοσμάς , Δαμιαν ός, Δαμιαν ή, Αν άργυρος,

Αν άργυρη, Αν αργυρούλα , Δαυίδ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Συμεωνίδου Νίνα Κ.Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδωνος, 2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Σκανδάλη Ειρήνη Δ., Ηρώων Πολυτεχνείου 6,

Μαγούλα, 2105558491

MANΔΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.Εργατικές

Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια
Κόκα Ιρένα Π.Αιγαίου Πελάγους 179, Άνω Λιόσια,

2102475026

ΑΧΑΡΝΕΣ
Δάβρη Ελευθερία, Δεκελείας 90, 

2102477724

Αναμένεται η τυπική υπογραφή από τις
Τράπεζες που έχουν ήδη συμφωνήσει
και η υποβολή στα αρμόδια δικαστήρια

Π
ρόκειται όπως επισημαίν ουν  κύκλοι της αγοράς
«για ιστορική συμφων ία άν ευ προηγμέν ου με
τον  κόσμο της εργασίας ν α επικυρών ει, με τον

πλέον  ηχ ηρό τρόπο, το δίκαιο της συμφων ίας, την
πίστη του στο επιχ ειρηματικό πλάν ο και το μον τέλο
αν αγέν ν ησης της ΟΝΕΧ», για ν α προσθέσουν :
«Δικαιών εται πλήρως Κυβέρν ηση, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που
το στήριξαν , όπως είχ αν  στηρίξει και το πετυχ ημέν ο
σχ έδιο εξυγίαν σης του αν αγεν ν ημέν ου Νεωρίου, που
εδώ και 3 χ ρόν ια αν ήκει επίσημα στην  ΟΝΕΧ και δεν
μπορείς ν α βρεις ελεύθερη ούτε διπλή ν τάν α στους
ν τόκους του..»

Μετά την  εξέλιξη αυτή, σύμφων α με δημοσίευμα του
newmoney .gr, αν αμέν εται εν τός της ημέρας η τυπική

υπογραφή από τις Τράπεζες που έχ ουν  ήδη συμφω
ν ήσει και η υποβολή στα αρμόδια δικαστήρια.
Διαφαίν εται, σύμφων α με οικον ομικούς κύκλους ότι

μέσα στο 2023 τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας μετά από μια
δεκαετία απουσίας θα αρχ ίσουν  ν α υποδέχ ον ται πλοία
της πον τοπόρου ν αυτιλίας στις δεξαμεν ές τους αφού
από ότι λέν ε οι ειδικοί προηγηθεί έν α τεράστιο έργο
αποκατάστασης, αν αβάθμισης και επιστροφής τους
στην  επιχ ειρησιακή λειτουργικότητα.

Στις αρχ ές του Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της ΟΝΕΧ,
Πάν ος Ξεν οκώστας, αν ακοίν ωσε την  καταβολή δώρου
Χριστουγέν ν ων  συν ολικού ύψους 1,2 εκατομμυρίων
ευρώ στους εργαζόμεν ους των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας
και μάλιστα αν εξάρτητα από το αν  θα έχ ει βγει η απόφ-
αση του δικαστηρίου για την  εξυγίαν ση. 

Θα λάβουν  2.000 ευρώ ο καθέν ας από τους 600 εν ε-
ργούς εργαζόμεν ους, έν αν τι αυτών  που έχ ουν  λαμβά-
ν ειν  (1,2 εκατομμύρια ευρώ).

Ναυπηγεία Ελευσίνας: Το 100% των εργαζομένων
συμβλήθηκαν με το σχέδιο της ΟΝΕΧ

1ο Βραβείο για το Επαγγελματικό
Λύκειο Ασπροπύργου 

στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό του Α.Π.Θ.

Σ
ταθερό στην  πορεία αριστείας του, το
Επαγγελματικό Λύκειο Ασπροπύρ-
γου, απέσπασε την  Παρασκευή 21

Οκτωβρίου, το 1ο βραβείο στον  6ο  Παν ελ-
λήν ιο Μαθητικό Διαγων ισμό «Πον τιακός
Ελλην ισμός-Μν ήμες & Όν ειρα, Παρελθόν ,
Παρόν  & Μέλλον », που διεξήχ θη στο  Αρι-
στοτέλειο Παν επιστήμιο Θεσσαλον ίκης, με
την  εργασία «Τα παραμύθια της καρδιάς μας-
Μισέλια της καρδίας».

Το βραβείο παρέλαβε, η Αν τιδήμαρχ ος
Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σμού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, η
οποία συν εχ άρη θερμά την  ερευν ητική
ομάδα των  μαθητών , τον  Διευθυν τή του
Σχ ολείου, κ.  Θεόδωρο Γατσώρη αλλά και τους
υπεύθυν ους εκπαιδευτικούς, την  κ. Γιωτοπούλου
Γεωργία, την  κ. Κουτσουδάκη Μαρία, τον  κ. Βολοβό-
τση Γεώργιο, τον  κ. Κων σταν τίν ο Σπηλίδη και τον  κ.
Τρίγγο Γεώργιο.

Την  εκδήλωση τίμησαν  με την  παρουσία τους ο
Υπουργός Μακεδον ίας-Θράκης, κ. Σταύρος Καλαφάτ-

ης, η Αν τιπεριφερειάρχ ης Μητροπολιτικής Εν ότητας
Θεσσαλον ίκης, κ. Βούλα Πατουλίδου,  ο Πρόξεν ος της
Κύπρου στη Θεσσαλον ίκη, κ. Κων σταν τίν ος Πολ-
υκάρπου, ο Πρύταν ης του Αριστοτέλειου Παν επι-
στημίου Θεσσαλον ίκης κ. Νίκος Παπαϊωάν ν ου, όπως
και πλήθος  Βουλευτών , Δημάρχ ων  και Αν τιδ-
ημάρχ ων  των  όμορων  Δήμων  της Μακεδον ίας.
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Έ
να θρίλερ έζησαν τα μέλη σπηλαιολογικής
ομάδας στο χωριό Στεφάνη Βοιωτίας κατά
τη διάρκεια εκπαίδευσης το μεσημέρι της

Τετάρτης.
Κατά την κάθοδό τους σε σπηλαιοβάραθρο στις

βόρειες πλαγιές της Πάρνηθας, εντόπισαν σε
βάθος τουλάχιστον 50 μέτρων ανθρώπινα οστά και
μια χειροβομβίδα.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Εφορία
Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας του

υπουργείου Πολιτισμού, το ΑΤ Τανάγρας και η 
Πυροσβεστική.
Έτσι, τα στελέχη της Πυροσβεστικής οργάνωσαν

επιχείρηση για την απομάκρυνση της
χειροβομβίδας και  την περισυλλογή των
ανθρώπινων οστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα οστά ήταν τμήματα
ανθρώπινου κρανίου, της κάτω γνάθου, καθώς και
κόκκαλα πιθανότατα από τα κάτω άκρα.

1188  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΟΟ  ΧΧΑΑΪΪΔΔΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  

ΥΥΠΠΕΕΣΣ::  ΈΈγγκκρριισσηη  ππρρόόσσλληηψψηηςς
6666  σσυυμμββαασσιιοούύχχωωνν  

σσεε  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ααννττααπποοδδοοττιικκοούύ
χχααρραακκττήήρραα  

Την  πρόσληψη εξήντα έξι ατόμων με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μήνες, σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα
στους δήμους Καλλιθέας, Χαϊδαρίου και
Δίου Ολύμπου ενέκρινε το υπουργείο Εσω-
τερικών. 

Ειδικότερα εγκρίθηκαν 28 προσλήψεις
στο δήμο Καλλιθέας, 18 στο δήμο Χαϊδα-
ρίου και 20 στο δήμο Δίου Ολύμπου.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σε
συνέντευξή του χθες 31 Οκτωβρίου,
στην εκπομπή «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» και τους
δημοσιογράφους Κώστα
Παπαχλιμίντζο και Χριστίνα Βίδου,
στην ΕΡΤ, σχολίασε την επικαιρότητα
λέγοντας:

Για «το καλάθι του νοικοκυριού»

«Από την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου θα
είναι στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
Είμαι βέβαιος ότι πολύ γρήγορα ο
κόσμος θα καταλάβει πως δουλεύει
και θα αποκτήσει μεγάλη δυναμική». 

«Η κάθε αλυσίδα μπορεί να ακολο-
υθήσει την πολιτική που θέλει. Εμείς
θα διαφημίζουμε κάθε μέρα «το καλά-
θι του νοικοκυριού» στην κάθε
αλυσίδα. Θα αφήσουμε τον μεταξύ
τους ανταγωνισμό να δουλέψει και γι’
αυτό άλλωστε πήρε έγκριση από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού, διότι οι περί

ανταγωνισμού νόμοι ισχύουν στο
ακέραιο και στο καλάθι του νοικοκυρ-
ιού».

Κάθε Τετάρτη θα υπάρχει το
καινούργιο καλάθι.

«Το καλάθι θα ανανεώνεται κάθε
εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη θα υπάρχει
το καινούργιο καλάθι. Αποφασίσαμε η
ανανέωση να γίνεται κάθε εβδομάδα
προκειμένου να εξασφαλίσουμε την
επάρκεια των προϊόντων».

«Το τι θα έχει μέσα το καλάθι το
επιλέγει κάθε αλυσίδα. Παραδείγμα-
τος χάρη, μία αλυσίδα μπορεί να έχει
ένα καλάθι με πολύ χαμηλές τιμές
μόνο με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
Μία άλλη αλυσίδα μπορεί να έχει ένα
καλάθι με λίγο μεγαλύτερες τιμές,
αλλά με επώνυμα προϊόντα. Το αν θα
έχει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ή
επώνυμα, είναι κάτι που στο τέλος θα
κριθεί από τον καταναλωτή, ο οποίος
θα επιλέξει να το αγοράσει ή όχι».

«Όταν εφαρμόσαμε για πρώτη
φορά το πλαφόν στο κέρδος, μια στις
τέσσερεις επιχειρήσεις έπαιρνε πρό-
στιμο. Είχαμε μια υψηλή παραβα-
τικότητα της τάξεως του 25%. Εδώ
και πολλές εβδομάδες, βρίσκουμε
πλέον με δυσκολία  επιχείρηση που
παραβιάζει το πλαφόν.

Είμαστε κάτω από το 6% στην παρ-
αβατικότητα. Άρα, οι αυξήσεις που
βλέπετε σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία των ελέγχων δεν είναι προϊόν
αισχροκέρδειας. Είναι δυστυχώς
προϊόν του μεγάλου παγκόσμιου
πληθωριστικού κύκλου».

«Θα ήθελα να δω το καλάθι να λει-
τουργεί στην αγορά οριζόντια και να
οδηγήσει σε έναν πολύ μεγάλο αντα-
γωνισμό. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι
η έναρξή του θα είναι επιτυχημένη.
Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πολλές
συναντήσεις και με άλλους κλάδους
και θα δούμε ποιους θα εντάξουμε
στο καλάθι εφόσον και εκείνοι το
επιθυμούν».

Στα ράφια των σούπερ μάρκετ
από αύριο το "καλάθι του νοικοκυριού"

ΔΔεερρββεεννοοχχώώρριιαα::  ΕΕννττοοππίίσσττηηκκαανν  ααννθθρρώώππιινναα
οοσσττάά  κκααιι  χχεειιρροοββοομμββίίδδαα  σσεε  σσππήήλλααιιοο
Σοκ για τους σπηλαιολόγους που ανακάλυψαν ανθρώπινο σκελετό
και χειροβομβίδα σε σπηλιά στη Βοιωτία.

Συν εχ ιζεται στη σελ.4



Το αυτοκόλλητο που θα έχουν τα προϊόντα 
για να τα ξεχωρίζουμε

Το «καλάθι του ν οικοκυριού», πέρα από το e-
katanalotis, θα έχ ει δική του πλατφόρμα (kalathi.min-
dev .gov .gr), και ειδικό σήμα το οποίο είν αι το
εξής:«Καλάθι του ν οικοκυριού» μέχ ρι τον  Μάρτιο 
Η σχ ετική ρύθμιση, επιβεβαιών ον τας τα σχ ετικά

ρεπορτάζ του ief imerida.gr, επισημοποιεί ότι το
«καλάθι του ν οικοκυριού» θα έχει διάρκεια τουλάχ ι-
στον  πέν τε μην ών , δηλαδή μέχ ρι και τον  Μάρτιο
2023.Σύμφων α με την  τροπολογία, οι αλυσίδες
σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα που θα αμελούν
ή θα καθυστερούν  ν α αποστέλλουν  τον  κατάλογο
προϊόν των , ώστε ν α αν αρτάται στο e-katanalotis, θα
επιβαρύν ον ται με πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για
κάθε ημέρα καθυστέρησης.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Θρίλερ στο Ξυλόκαστρο:
Νεκρός 68χρονος σε
παραλία - Είχε
τραύματα στο κεφάλι

Η σορός του βρέθηκε στην
ελεύθερη παραλία «ΠΙΤΣΑ»
του Ξυλόκαστρου.

Συν αγερμός σήμαν ε στις αρχ ές το πρωί της Κυριακής (30/10), καθώς έν ας 68χ ρον ος εν τοπίστηκε ν εκρός
στην  ελεύθερη παραλία «ΠΙΤΣΑ», στο Ξυλόκαστρο.

Σύμφων α με το Δ' Λιμεν ικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεν αρχ είου Κορίν θου που εν ημερώθηκε για το περιστατικό, ο
68χ ρον ος, διεκομίσθη με ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέν τρο Υγείας Ξυλόκαστρου, όπου διαπιστώθηκε ο
θάν ατός του.

Ο 68χ ρον ος έφερε τραύματα στο κεφάλι. Οι άν δρες του Λιμεν ικού που έχ ουν  αν αλάβει την  υπόθεση θα διερ-
ευν ήσουν  αν  τα τραύματα στο κεφάλι του άν δρα οφείλον ται σε κάποιο ατύχ ημα ή είν αι αποτέλεσμα εγκληματι-
κής εν έργειας.

Απαν τήσεις για τις συν θήκες θαν άτου του 68χ ρον ου αν αμέν ον ται από την  έκθεση του ιατροδικαστή που θα
πραγματοποιήσει τη ν εκροψία-ν εκροτομή.

Η αν ακοίν ωση του Λιμεν ικού
Εν ημερώθηκε, πρωιν ές ώρες σήμερα (σ.σ. χ θες Κυριακή (30/10), το Δ’ Λιμεν ικό Τμήμα Κιάτου του Λιμεν α-

ρχ είου Κορίν θου ότι άν δρας εν τοπίστηκε χ ωρίς τις αισθήσεις του, στην  ελεύθερη παραλία «ΠΙΤΣΑ» του Δήμου
Ξυλόκαστρου – Ευρωστίν ης Ν. Κοριν θίας.

Ο αν ωτέρω διεκομίσθη με ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέν τρο Υγείας Ξυλόκαστρου, όπου διαπιστώθηκε ο
θάν ατός του, εν ώ κατόπιν  εν δελεχ ούς ελέγχ ου από στελέχ η της οικείας Λιμεν ικής Αρχ ής, διαπιστώθηκε ότι
πρόκειται για 68χ ρον ο ημεδαπό.

Προαν άκριση διεν εργείται από τη Λιμεν ική Αρχ ή Κιάτου, εν ώ η σορός θα μεταφερθεί στο Γεν ικό Νοσοκομείο
Κορίν θου για διεν έργεια ν εκροψίας – ν εκροτομής από την  Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου – Καλαμάτας.

Λουτράκι: 
Γυναίκα βρέθηκε
κρεμασμένη μέσα
στο σπίτι της
Eιδοποιήθηκε ασθενοφόρο
αλλά ήταν πλέον αργά.

Aπαγχονισμένη βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρ-
ας μια γυναίκα μέσα στο σπίτι της στον Σχίνο Λου-
τρακίου.

Σύμφωνα με το korithnostv.gr, ειδοποιήθηκε ασθ-
ενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ήταν πλέον αργά.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του ΑΤ Λουτρακίου
που διεξάγουν έρευνες.
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Eνεργειακή αναβάθμιση στο Δημαρχείο Ελευσίνας
για την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων

Υ
πεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου
Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου και του
αναδόχου του έργου, που αφορά στην ενερ-

γειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Μεγάρου Ελευσίνας.
To έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο
«Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότ-
ητας σε Δημοτικά Κτίρια». 

Μετά και τη μελέτη που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου, οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, θα
οδηγήσουν στην ενεργειακή αναβάθμισή του Δημοτικού
Μεγάρου Ελευσίνας, με απώτερο σκοπό την εξοικονόμ-
ηση ενέργειας και πόρων, τη μείωση των δαπανών λει-
τουργίας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος CO2. 

Με τις ανωτέρω παρεμβάσεις το Δημοτικό Κτήριο θα
καταταχθεί στην κλάση Β+, ενώ με βάση το πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης που διεξήχθη σύμφωνα με τον
Κ.Εν.Α.Κ. (Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30-06-2017)
βρίσκεται στην κλάση Γ.

Οι εργασίες που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή ανα-
βάθμιση του κτηρίου αφορούν σε:

Εφαρμογή θερμομόνωσης στο δώμα με U≤0,45 W/m2
K 

Eγκατάσταση αερόψυκτης κεντρικής αντλίας θερμότ-
ητας 345kW

Εγκατάσταση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (100%
νωπός αέρας) με σύστημα ανάκτησης θερμότητας RUN
AROUND COIL ψυκτικής ισχύος 173,45 kW 

Eγκατάσταση τερματικών μονάδων τύπου fan coil
δαπέδου 

BMS σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου της αντλίας
και των τερματικών μονάδων

Τοποθέτηση συστήματος παραγωγής ενέργειας με
χρήση Φ/Β πλαισίων, συνολική, ονομαστικής ισχύος
19,98 kWp στο δώμα του κτηρίου.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόμου: «Κάθε μέρα ωριμάζουμε και ένα νέο έργο.
Σε μια περίοδο που οι τιμές του ρεύματος καλπάζουν, η
ενεργειακή αναβάθμιση των Δημοτικών Κτηρίων είναι
κάτι παραπάνω από αναγκαία και σε αυτή τη μετάβαση
στοχεύουμε. 

Υπογράψαμε λοιπόν, σύμβαση για την ενεργειακή
αναβάθμιση του Δημαρχείου Ελευσίνας, από την κατ-
ηγορία Γ στη Β+. Αυτό το έργο, όχι μόνο θα μας εξοι-
κονομήσει ενέργεια και θα βελτιώσει τις συνθήκες λειτο-
υργίας του κτηρίου αλλά θα μειώσει σημαντικά τις δαπά-
νες του και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα CO2»

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος ενδιαφέροντος 

συμμετοχής στη Δημοτική συμμετοχής στη Δημοτική 
Επιτροπή ΔιαβούλευσηςΕπιτροπή Διαβούλευσης

Ε
νόψει της συγκρότησης από το Δημοτικό
Συμβούλιο της νέας Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης, ο Δήμαρχος Χρήστος Ε.

Στάθης καλεί τους τοπικούς φορείς να προ-
τείνουν τον εκπρόσωπο τους και τους εγγεγρεμ-
μένους δημότες στους εκλογικούς καταλόγους
του Δήμου που ενδιαφέρονται, να δηλώσουν
συμμετοχή μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2022.
Η θητεία της νέας Επιτροπής Διαβούλευσης θα

ολοκληρωθεί στις 31/12/2023. 
Η Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται
από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοι-
νωνίας, όπως:
των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών
συλλόγων και οργανώσεων
των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και
εργοδοτών
των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του
πρόσωπα
των ενώσεων και συλλόγων γονέων
των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και
φορέων
των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων
πολιτών
άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας
των πολιτών
εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
δημότες.

Τοποθετήθηκε η πολυπόθητη  
πεζογέφυρα στο Χαϊδάρι

Τ
ο πρώτο μεγάλο βήμα για την ολοκλήρωση της πεζογέφυρας της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος
του Δάσους Χαϊδαρίου, ολοκληρώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, όταν και ανυψώθηκε η
γέφυρα στα δύο βάθρα.

Το Τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, Σάββατο προς Κυριακή οι συνθήκες ήταν ιδανικές ώστε να υπάρ-
ξει η όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση σε όσους χρησιμοποιούν την λεωφόρο που είναι η είσοδος
και έξοδος από και προς την Πελοπόννησο.
Συμπληρώθηκαν ακριβώς 10 χρόνια από την εξαγγελία του έργου ώστε να φτάσουμε στην ολοκλήρ-

ωση της μίας από τις δύο πεζογέφυρες στο Χαϊδάρι. Η δεύτερη στο Παλατάκι δεν έχει καν ξεκινήσει.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η πεζογέφυρα δεν θα δοθεί αμέσως στους πεζούς, μιας και πρέπει να γίνουν

και άλλες εργασίες για την αποπεράτωσή της, όπως ηλεκτρομηχανολογικά, τοποθέτηση γυάλινων
στηθαίων κτλ.
Η γέφυρα αυτή αποτελεί την 5η από τις 6 πεζογέφυρες που αποτελούν μέρος του προγράμματος του

Υπουργείου Υποδομών (οι άλλες σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή), αν και με μεγάλη καθυ-
στέρηση, η οποία υπερβαίνει το αρχικό χρονοδιάγραμμα κατά τρία χρόνια. Η τελευταία πεζογέφυρα
είναι αυτή λίγα μέτρα από την προαναφερθείσα της Λεωφόρου Αθηνών, στο Παλατάκι.

Με βάση τα χρονικά περιθώρια που έχουν δοθεί, η κατασκευή της θα ξεκινήσει εντός των επόμενων
ημερών. Το σχέδιό της είναι διαφοροποιημένο, μετά από παρέμβαση της Εφορίας Νεοτέρων
Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού, ώστε να μην “προσβάλλει” το Παλατάκι. Πιο συγκεκριμένα είναι πιο
“ελαφριά”, με λιγότερο τσιμέντο και περισσότερο μέταλλο και γυαλί. Επίσης, θα έχει διπλό τόξο για την
εξάρτησή της.

Πηγή φωτογραφίας: xaidarisimera.gr
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Με την απόδοση των οφειλόμενων τιμών  
εορτάσθηκε η Εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου

στον Ασπρόπυργο 
Με απόδοση της οφειλόμενης τιμής, εορτά-

σθηκε η Εθνική Γιορτή της 28ης Οκτωβρίου –
Επέτειος του «Όχι», ημέρα μνήμης και εθνικής
υπερηφάνειας για όλον τον Ελληνισμό! Το
πρωί της παραμονής, Πέμπτη 27 Οκτωβρίου,
πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση ενώ
τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο
Εκπαιδευτικός  και Μέλος της Δημοτικής Επιτρ-
οπής Παιδείας κ. Σταμάτης Ντινιεράκης.  

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων της  Πλα-
τείας Ηρώων Ασπροπύργου, από εκπρόσωπο-
υς της μαθητικής κοινότητας, των τοπικών κομ-
ματικών οργανώσεων, από τους Προέδρους
των Νομικών Προσώπων καθώς και από φορ-
είς, σωματεία και συλλόγους της πόλης.  

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ», ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαος Μελετίου και η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κ. Γεωργία Πηλιχού διοργάνωσαν την καθιερωμένη Βρά-
βευση των μαθητριών και  μαθητών, που πέτυχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021 και φέτος  φοιτούν στα
Ανώτατα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας. Η βραδιά ξεκίνησε με την καταξιωμένη τραγουδίστρια, κ. Νάντια
Καραγιάννη, με τραγούδια αφιερωμένα στην Εθνική Επέτειο.  Όλους τους μαθητές  συνεχάρησαν επί προσωπι-
κού εκπρόσωποι  της Δημοτικής Αρχής, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο Γραμ-
ματέας της Βουλής, κ. Ευάγγελος Λιάκος και ο Πολιτευτής της Ν.Δ., κ. Ανδρέας Τσώκος, παραδίδοντας τους ένα
αναμνηστικό δώρο και ευχόμενοι καλή σταδιοδρομία στο νέο τους ξεκίνημα. Μετά την ολοκλήρωση της Βράβευσης,
οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν την εξαιρετική συναυλία του  μουσικού συγκροτήματος. 

Ανήμερα της Επετείου, το πρωί της Παρασκευής 28 Οκτωβρίου 2022 όπως κάθε χρόνο, ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου με τους Δημοτικούς Συμβούλους παρακολούθησαν τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό
Αγίου Δημητρίου  και στη συνέχεια μετέβησαν στην Πλατεία Ηρώων  όπου τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση στο
Μνημείο Πεσόντων και εκφωνήθηκε το προσκλητήριο νεκρών. 

Εντός των ημερών η τοποθέτησηΕντός των ημερών η τοποθέτηση
κάδων ανακύκλωσης κάδων ανακύκλωσης 

ρούχων και υποδημάτων  στονρούχων και υποδημάτων  στον
Δήμο ΕλευσίναςΔήμο Ελευσίνας

Ξ
εκινά, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, η
τοποθέτηση των μωβ κάδων ανακύκλωσης
ρούχων και παπουτσιών, μετά και την υπο-

γραφή της σχετικής σύμβασης, μεταξύ του Δημάρχου
Ελευσίνας, Αργύρη Οικονόμου και της αναδόχου εται-
ρείας.

Πρόκειται για σχεδόν 25 κάδους, οι οποίοι και θα
τοποθετηθούν σε όλο το εύρος της Ελευσίνας και της
Μαγούλας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν όσο το
δυνατόν περισσότερους πολίτες.

Όπως ενημερώνει ο Δήμος τους πολίτες, τα ανακ-
υκλώσιμα είδη θα πρέπει να τοποθετούνται σε
σακούλες, ώστε να παραμένουν καθαρά και να διευ-
κολύνεται η αποκομιδή.

Τα μεταχειρισμένα ρούχα και παπούτσια τα οποία θα
τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους, θα μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν, όχι μόνο για σκοπούς
ανακύκλωσης, αλλά και από ευπαθείς ομάδες πολιτών
που τα έχουν ανάγκη.

Με την έναρξη της εγκατάστασης των μωβ κάδων, ο
Δήμος Ελευσίνας θα παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες
και διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης
και φυσικά, ενημέρωση, για τα σημεία, όπου θα
τοποθετηθούν.

«Η ανακύκλωση αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για
τον Δήμο μας και δεδομένης της ιδιαίτερης ευαισθητο-
ποίησης των πολιτών γύρω από περιβαλλοντικά ζητή-
ματα, διαμορφώνουμε αντίστοιχες δράσεις. 

Μία από αυτές, είναι η τοποθέτηση των μωβ κάδων
ανακύκλωσης ρούχων και παπουτσιών, η οποία θα
έχει σημαντικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία και ήδη
οι συμπολίτες μας περιμένουν την εγκατάστασή τους.

Είναι και μια καλή ευκαιρία, αυτήν την περίοδο μετά-
βασης από το φθινόπωρο στον χειμώνα να “εγκαινιά-
σουμε” τους κάδους με ό,τι δεν χρειαζόμαστε.

Αυτά τα ρούχα και παπούτσια, πρόκειται να τεθούν
προς ανακύκλωση ή και να δοθούν σε ευπαθείς ομά-
δες που τα έχουν ανάγκη» ανέφερε ο δήμαρχος Ελευ-
σίνας Αργύρης Οικονόμου.
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Τέλη κυκλοφορίας 2023:
Η φετινή προθεσμία πληρωμής
Θέμα λίγων ημερών είναι η ανάρτηση των τελών για το 2023 

Η2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης διοργαν ών ει

σε συν εργασία με την  Very  Young
Contemporary  Art το Μυστήριο_52
ΜΥSTIKIT Ελευσίν α για μαθητές Δ’
Δημοτικού έως Γ’ Γυμν ασίου των  σχ ο-
λείων  όλης της χ ώρας. Η εκπαιδευτική
αυτή δράση έχ ει ως κύριο στόχ ο ν α
γν ωρίσει στα παιδιά τα μυστικά της
πόλης της Ελευσίν ας, την  πλούσια
ιστορία της και την  πολιτιστική της
παράδοση μέσα από έν α παιχ ν ίδι περ-
ιπλάν ησης. 

Τα στάδια της δράσης 
Στους μαθητές δίν εται μία βαλίτσα με

τίτλο Μυστήριο _52 ΜΥSTIKIT Ελευσίν α
με τη μορφή μιας DIY εργαλειοθήκης.
Αν οίγον τά την , οι μαθητές αποκτούν
τον  απαραίτητο εξοπλισμό (όργαν α
μέτρησης, tablet, εκτυπωτή, εκπαιδευτι-
κά έν τυπα κ.ά.) προκειμέν ου ν α ολοκ-
ληρώσουν  μια επιτόπια παρατήρηση και
καταγραφή, μια περιδιάβαση έξω από το
σχ ολικό περιβάλλον , στον  δημόσιο
χ ώρο, στην  καρδιά της πόλης, στη γει-
τον ιά τους. 

Ο μύθος της θεάς Δήμητρας χ ωρίζεται
σε εν ν έα μέρη, τα οποία αν τιστοιχ ούν
σε έν αν  ακουστικό περίπατο ισάριθμων
σημείων  στην  Ελευσίν α. Μέσα από τον
περίπατο οι μαθητές ξεν αγούν ται στην
πόλη του χ θες και του σήμερα,
σχ ηματίζον τας τον  αισθητηριακό χ άρτη
της διαδρομής (ήχ ος, άν θρωποι, φως,
χ ρόν ος, κλίμα, αισθήσεις). ‘Έχ ον τας
λάβει όλα τα απαραίτητα ερεθίσματα,
εμπν έον ται από τα υλικά και άυλα δεδο-
μέν α που συλλέγουν  στην  περιπλάν -
ησή τους και κατασκευάζουν  τον  «μύθο
της πόλης τους». Η δράση ολοκληρών ε-
ται με τους  μαθητές ν α τοποθετούν
μέσα στη γυάλιν η προθήκη της βαλίτσας
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ, έν α αν τικείμεν ο που
προέρχ εται από την  πόλη τους και
συν δέεται με μια από τις τέσσερις στρ-
ατηγικές κατευθύν σεις του προγράμμα-
τος της 2023 Ελευσίς ΠΠΕ: Πολιτισμός,
Άν θρωπος, Πόλη, Περιβάλλον .

Ο εκπαιδευτικός στόχος 
Χρησιμοποιών τας το εύρημα του κατε-

ξοχ ήν  περιπλαν ητή «πλάν ητα», η
δράση στοχ εύει σε μία συν αισθηματική
βίωση και επαν αοικειοποίηση του
τόπου, στη θέαση της καθημεριν ής
ζωής ως μια ευκαιρίας καλλιτεχ ν ικής
πράξης, στη μετακίν ηση της συν ειδ-
ητότητας στο παρόν  και το τώρα. Τα

παιδιά καλούν ται ν α αν ακαλύψουν  μιας
εν τελώς ν έα και αυθεν τική εμπειρία,
έν α «άφημα» στην  επιρροή των
«μυστήριων » συν αν τήσεων  και των
καταστάσεων  που θα βιώσουν . Το
σημείο κλειδί εδώ είν αι η περιπλάν ηση.

Ας γίν ουμε όλοι Πλάν ητες. Όπως η
Δήμητρα κάποτε.

Χρήσιμες Πληροφορίες
Η βαλίτσα είναι διαθέσιμη να ταξιδέψει στα

σχολεία της Ελευσίνας, καθώς και όλης της
χώρας, από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον
Νοέμβριο 2023, καθώς και σε άλλες Πολιτιστι-
κές Πρωτεύουσες της Ευρώπης. Το εκπαιδευ-
τικό υλικό προτείνεται να πλαισιώσει διαθεμα-
τικά ή να εμπλουτίσει το υπάρχον πρόγραμμα
σπουδών του Δημοτικού και του Γυμνασίου,
ειδικότερα στο πλαίσιο του μαθήματος "Εργα-
στήρια Δεξιοτήτων" στην Ενότητα «Φροντίζω το
Περιβάλλον» (τομείς: Οικολογία - Παγκόσμια
και τοπική Φυσική κληρονομιά, Παγκόσμια
Τοπική & Πολιτιστική Κληρονομιά). 

Ενδεικτική διάρκεια εκπαιδευτικής δράσης:
3-4 διδακτικές ώρες

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU

2 t x x O U n f Q 0 B x -
Mw4QGOREVtaAH7_pPWoBaqvq7l5KjqJhw/vi
ewform

Για ερωτήσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα Μυστήριο_52 ΜΥSTIKIT Ελευ-
σίνα: mystikit.eleusis@gmail.com  

Μυστήριο _52  ΜΥSTIKIT Εκπαίδευση/κατάρτιση 
Οκτώβριος 2022-Νοέμβριος 2023

Μια εκπαιδευτική δράση της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για
μαθητές Δ’ Δημοτικού έως και Γ’ Γυμνασίου των σχολείων όλης της χώρας

Η πλατφόρμα myCar ανοίγει το πολύ
μέχρι τις 15 Νοεμβρίου όπου θα βρείτε
και θα εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας
2023. Οι ιδιοκτήτες ΙΧ θα πρέπει να κατε-
βάσουν τα ειδοποιητήρια και προχωρή-
σουν στην εξόφλησή τους μέχρι την προ-
καθορισμένη προθεσμία.
Υπενθυμίζεται ότι δεν υπάρχει κάποια
διαφορά φέτος στο ποσό που θα
πληρώσετε, με εξαίρεση όσα οχήματα
καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές
εκπομπών ρύπων που απαλλάσσονται
από τα τέλη.
Κατά τ’άλλα, τα οχήματα χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες:
Όσα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα έως
τις 31 Οκτωβρίου 2010 θα καταβάλουν
τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό
τους.
Για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν μετά
την 1η Νοεμβρίου 2010 πληρώνονται με
βάση τις εκπομπές C02 που αναγράφον-
ται στην άδεια κυκλοφορίας.

Οι τρόποι πληρωμής
Το ειδοποιητήριο περιλαμβάνει και έναν
QR Code. 

Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι φορο-
λογούμενοι μπορούν να πληρώνουν
εύκολα τα τέλη κυκλοφορίας, μέσω
mobile banking, χωρίς να γράφουν τον
κωδικό πληρωμής και το ποσό.

Η ΑΑΔΕ συνιστά στους ιδιοκτήτες οχημά-
των να ακολουθούν τη συγκεκριμένη δια-
δικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα
υποκαταστήματα των τραπεζών και των
Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Όμως, και οι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι
εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και επισ-
κέπτονται  τις τράπεζες για να
πληρώσουν, μπορούν να κάνουν χρήση
του QR Code στα μηχανήματα αυτόματων
πληρωμών.

«Στον καθρέφτη«Στον καθρέφτη
ΕΛΕΥΣΙΝΑ βλέπωΕΛΕΥΣΙΝΑ βλέπω

τον εαυτό μουτον εαυτό μου
εκεί ,  όπου δενεκεί ,  όπου δεν

βρίσκομαι.»βρίσκομαι.»
ΠαραφράζονταςΠαραφράζοντας

τα λόγια τουτα λόγια του
Michel  FoucaultMichel  Foucault
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Τ. Θεοδωρικάκος: Άβατα και ανομία 
δεν μπορούν να έχουν σχέση 
με την δημοκρατία μας
Έπειτα από 7 ολόκληρα χρόνια, «απελευθερώθηκε» 
δήμόσιο κτίριο που τελούσε υπό κατάληψη στη Λάρισα. 
Την είδηση γνωστοποίησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ανάρτησή του ο υπο-
υργός Προστασίας του
Πολίτη έδωσε συγχαρη-
τήρια στην Ελληνική
Αστυνομία για την «απελε-
υθέρωση» του κτιρίου, το
οποίο αποτελεί χώρο του
δημοτικού γηροκομείου
του Δήμου Λάρισας.

Κατά την επιχείρηση
συνελήφθησαν 8 άτομα
που αντιστάθηκαν

πετώντας βαριά αντικείμενα προς πους αστυνομικούς.

«Η ΕΛ.ΑΣ σήμερα το πρωί απελευθέρωσε στη Λάρισα άλλο ένα δημόσιο
κτήριο που επί 7 χρόνια τελούσε υπό κατάληψη. Πρόκειται για τον χώρο του
δημοτικού γηροκομείου του Δήμου Λάρισας. Άβατα και ανομία δεν μπορούν
να έχουν σχέση με την δημοκρατία μας. Συνεχίζουμε αποτελεσματικά!», ανέφ-
ερε στη δημοσίευσή του στο Facebook ο κ. Θεοδωρικάκος.

Χαρακτηριστικό των εικόνων
που εκτυλίχθηκαν από νωρίς το
πρωί είναι το στιγμιότυπο με δικ-
ηγόρο να παρακολουθεί από τα
παράθυρα, έξω από τα κιγ-
κλιδώματα τη διαδικασία.

Σ
το γν ωστό εδώ και δεκαετίες
πρόβλημα των  ελλιπών  υπο-
δομών  της Δικαιοσύν ης «σκόν -

ταψε» η έν αρξη της δίκης για τη φον ι-
κή πυρκαγιά στο Μάτι, που στοίχ ισε
τη ζωή σε 104 αν θρώπους. Από ν ωρίς
το πρωί περισσότεροι από 200 μάρτ-
υρες, συγγεν είς των  θυμάτων  της τρα-
γωδίας, είχ αν  συγκεν τρωθεί στα δικα-
στήρια της πρώην  σχ ολής Ευελπίδων
καθώς είχ ε φτάσει γι αυτούς η πολ-
υπόθητη ώρα για την  απόδοση ποι-
ν ικών  ευθυν ών  στους 21 κατηγορ-
ούμεν ους.

Στην  κεν τρική πύλη των  δικα-
στηρίων  είχ αν  τοποθετήσει έν α παν ό
που έγραφε «104 ν εκροί, ουρλιάζουν
γιατί, ζητούν  δικαίωση». Φτάν ον τας
στο κτίριο 9, οι μάρτυρες αν τίκρισαν
την  μικρή αίθουσα του δικαστηρίου
που σε καμία περίπτωση δεν  μπορεί
ν α ικαν οποιήσει τις αν άγκες της πολ-
υπρόσωπης δίκης.  Το αποτέλεσμα
ήταν  συγγεν είς θυμάτων  και εγκα-
υματίες ν α στριμώχ ν ον ται και μη
πιστεύον τας στα μάτια τους έλεγαν
στις μεταξύ τους συζητήσεις ότι αυτό
είν αι  «ν τροπή».

Άν θρωποι που είχ αν  φτάσει στο
δικαστήριο σχ ολίαζαν  ότι, η Πολιτεία
γν ώριζε και όφειλε εγκαίρως ν α έχ ει
λάβει όλα τα αν αγκαία μέτρα για τη διε-
ξαγωγή αυτής της δίκης. Κι όμως η
πραγματικότητα τους διέψευσε, καθώς
στην  αίθουσα που έχ ει προσδιοριστεί
η έν αρξη της δίκης της ζωής τους, δεν
μπορεί ν α χ ωρέσει ούτε καν  τους κατ-
ηγορούμεν ους. 

Όσο για τους δικηγόρους των  δυο
πλευρών , τους μάρτυρες, το ακροα-
τήριο και τους εκπροσώπους του

τύπου, ούτε λόγος ν α γίν εται για θέση
μέσα στην  αίθουσα. 

Γεγον ός, που όπως επισημάν θηκε,
τραυματίζει την  αρχ ή της δημοσιότ-
ητας της δίκης. Χαρακτηριστικό των
εικόν ων  που εκτυλίχ θηκαν  από ν ωρίς
το πρωί είν αι το στιγμιότυπο με δικ-
ηγόρο ν α παρακολουθεί από τα παρά-
θυρα, έξω από τα κιγκλιδώματα τη δια-
δικασία.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου αν α-
κοίν ωσε από έδρας στο όρθιο ακροα-
τήριο ότι κατά τη διάρκεια της σημερι-
ν ής ημέρας θα μπορέσει ν α γίν ει μόν ο
η δήλωση παράστασης των  συν ηγόρ-
ων  των  κατηγορουμέν ων . 

Σε επόμεν ες συν εδριάσεις θα
καλούν ται αν ά 40 ή 50 άτομα συγγε-
ν είς των  θυμάτων  για ν α δηλώσουν
παράσταση προς υποστήριξη της κατ-
ηγορίας και αφού ολοκληρωθεί αυτός ο
κύκλος, θα ξεκιν ήσει -άγν ωστο ποτέ-
η ουσιαστική διερεύν ηση της υπόθε-
σης.

Οι επόμεν ες συν εδριάσεις θα διε-
ξαχ θούν  σε μια μεγαλύτερη αίθουσα
του Πρωτοδικείου, εν ώ οι δικηγόροι
είχ αν  ζητήσει τη μεταφορά της δίκης
στην  αίθουσα τελετών  του Εφετείου
που είν αι η μον αδική που μπορεί ν α
καλύψει με αξιοπρέπεια και σεβασμό
σε όλες τις πλευρές τις αν άγκες μιας
τέτοιας δίκης, που δεν  αφορά μόν ο
τους κατηγορούμεν ους, που το αποτέ-
λεσμα της αφορά ολόκληρη την  κοι-
ν ων ία.

Για τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου διέκοψε
πριν  λίγο η δίκη για τη φον ική πυρκα-
γιά στο Μάτι.

Η διαδικασία χ θες κύλησε μόν ο με
τις παραστάσεις των  δικηγόρων  των
κατηγορουμέν ων . Και αμέσως μετά το
δικαστήριο διέκοψε για ν α μεταφερθεί
η δίκη σε άλλη αίθουσα μεγαλύτερη
ώστε ν α καλυφθούν  οι αν άγκες και ν α
μπορέσει ν α προχ ωρήσει η διαδικασία
που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει ακόμα
και περισσότερο από έν α χ ρόν ο.

Σ
τα χέρια της Αστυνομίας έπε-
σαν τρεις νεαροί Ρομά ανάμε-
σά τους και ένας 16χρονος,

γιατί θεώρησαν «αστείο» να πυροβο-
λήσουν , το βράδυ της Κυριακής,
διερχόμενο αστικό λεωφορείο από
τη Λ. Δημοκρατίας στον Ασπρόπυρ-
γο με επιβάτες.

Οι  δράστες που επέβαιναν σε
αυτοκίνητο προσέγγισαν εν κινήσει
το λεωφορείο και πυροβόλησαν με
αεροβόλο το παράθυρο του οδηγού
και από τύχη δεν τραυματίστηκε ο
οδηγός ή κάποιος επιβάτης και δεν
προκλήθηκε τροχαίο ατύχημα.

Το χρονικό του βίαιου περιστατι-
κού

Σύμφωνα με πληροφορίες ο
οδηγός του λεωφορείου είδε τρία 

άτομα να πλησιάζουν το όχημα και
ένα από αυτά να πυροβολεί με αερ-
οβόλο όπλο προς το μέρος του με
αποτέλεσμα να σπάσει ο υαλοπίνα-
κας.

Ευτυχώς ο οδηγός πρόλαβε να
σκύψει και έτσι δεν τραυματίστηκε
ούτε από τα σφαιρίδια ούτε από τα
θραύσματα του σπασμένου
υαλοπίνακα.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση
της ΕΛΑΣ, άνδρες της οποίας συνέ-
λαβαν λίγη ώρα αργότερα τρία άτομα,
έναν 28χρονο, έναν 27χρονο και
έναν 16χρονο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν, επίσης,
και το αεροβόλο όπλο με το οποίο
πραγματοποιήθηκε η επίθεση κατά
του οδηγού του λεωφορείου, μία
συσκευασία μεταλλικών σφαιριδίων
και ένα μαχαίρι.

Τρόμος στον Ασπρόπυργο: 
Πυροβόλησαν οδηγό λεωφορείου επί

της Λεωφόρου Δημοκρατίας

Μάτι: Εικόνες ντροπής στη δίκη για
τη φονική πυρκαγιά 

– Δεν χωρούσαν ούτε οι κατηγορούμενοι
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Τ
ο επόμενο διάστημα θα θα
ξεκινήσει η χορήγηση των
φθηνών στεγαστικών
δανείων σε νέους έως 39

ετών.  Το υπουργείο Εργασίας,
προχώρησε σε εξειδίκευση των
δράσεων του προγράμματος «Σπίτι
μου», που αποτελεί τη στεγαστική
πολιτική της κυβέρνησης για νέα
ζευγάρια και όχι μόνο.

Μέσα από 11 ερωτήσεις και
απαντήσεις ξεκαθαρίζεται το τοπίο
τόσο γύρω  από τη δανειοδότηση
νέων ζευγαριών, όσο και γύρω από
το πρόγραμμα σύμπραξης του
δημοσίου και τεχνικών εταιρειών για
την κοινωνική αντιπαροχή.

Ερωτήσεις-απαντήσεις για το
νομοσχέδιο αναφορικά με τη νέα
στεγαστική πολιτική της κυβέρνηση

1. Τι προβλέπει το πρόγραμμα
χορήγησης στεγαστικών δανείων και
ποιο το όφελος για τα νέα ζευγάρια
που θα ενταχθούν σε αυτό;

Πρακτικά όσοι ενταχθούν στο
πρόγραμμα αυτό, θα πληρώνουν
δόση στεγαστικού δανείου που θα
είναι πολύ χαμηλότερη από το
ενοίκιο που αντιστοιχεί στο σπίτι που
επέλεξαν, καθώς το επιτόκιο θα
αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των
εμπορικών επιτοκίων. Και πάντως
θα είναι μηδενικό για τρίτεκνες και
πολύτεκνες οικογένειες. Το κυριότε-
ρο, με την αποπληρωμή του δανείου
θα αποκτήσουν την ιδιοκτησία του
σπιτιού. Επιπλέον, το δάνειο θα
καλύπτει υψηλότερο ποσοστό της
εμπορικής αξίας του ακινήτου (90 %)
σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια
των τραπεζών που καλύπτουν
συνήθως έως το 80 %. Αυτό σημαίνει
ότι η ιδιωτική συμμετοχή που πρέπει
να συνεισφέρουν οι νέοι μειώνεται
στο 10 % της αξίας του σπιτιού αντί
για  20 % που προβλέπεται στις
συμβάσεις των τραπεζικών στεγα-
στικών δανείων.

Επίσης με το πρόγραμμα αυτό
αποκτούν πρόσβαση στον τραπε-
ζικό δανεισμό νοικοκυριά που υπό
κανονικές συνθήκες δύσκολα θα
πληρούσαν τα τραπεζικά κριτήρια
χρηματοδότησης.

2. Ποια είναι τα νέα στοιχεία
στο πρόγραμμα παροχής στεγα-
στικών δανείων σε νέους;

Έχουν προστεθεί σε σχέση με τις
αρχικές ανακοινώσεις ορισμένα
νέα στοιχεία που αποσκοπούν στην
επιτάχυνση υλοποίησης της δράσης
αλλά και τη θωράκιση από ενδεχό-
μενη απόπειρα κατάχρησης. Συγκε-
κριμένα:

– Τέθηκε ανώτατο όριο 200.000
ευρώ στην αξία της κατοικίας που
μπορούν να αγοράσουν οι δικαι-
ούχοι. Έτσι αποτρέπεται το ενδεχό-
μενο αγοράς πολυτελών κατασ-
κευών με το επιδοτούμενο δάνειο του
προγράμματος.

– Απαγορεύεται η αγορά του ακι-
νήτου από συγγενή πρώτου βαθμού
του δανειολήπτη.

– Διευκρινίζεται πως δεν θα
υπάρχει εγγυητής του δανείου.

– Τίθεται 8μηνη προθεσμία
(6μηνη αρχικά με δυνατότητα παρά-
τασης 2 μηνών) από την προέγκριση
του δανείου μέχρι την υπογραφή της
δανειακής σύμβασης. Έτσι προλαμ-
βάνονται καθυστερήσεις που θα
δέσμευαν τα δανειακά κεφάλαια εις
βάρος άλλων δικαιούχων που έχουν
κλείσει τη συμφωνία αγοράς του ακι-
νήτου.

3. Το πρόγραμμα χορήγησης
στεγαστικών δανείων προβλέπει
πλαφόν 150.000 ευρώ στο ύψος
του δανείου. Θεωρείτε το όριο
αυτό ρεαλιστικό; Υπάρχουν
σπίτια σε αυτό το επίπεδο τιμών;

Σε δεκάδες περιοχές των αστικών
κέντρων αλλά και στην περιφέρεια
υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα σε
αυτήν την τάξη μεγέθους που μπορ-
ούν να καλύψουν τις στεγαστικές
ανάγκες των νέων. Ενδεικτικά: οι
αντικειμενικές αξίες στην Αγία Παρ-
ασκευή κυμαίνονται από 1500-2050
ευρώ ανά τετραγωνικό, στο Μαρ-
ούσι 1500-2300 ευρώ, στην Πεύκη
1300-2250 ευρώ, στο 4ο Δημοτικό
Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης
(Τούμπα) 1250 – 1550 ευρώ. Υπενθ-
υμίζεται ότι οι αντικειμενικές αξίες
αφορούν νεόδμητα ακίνητα ενώ το
πρόγραμμα των στεγαστικών
δανείων αφορά ακίνητα κατασκευα-
σμένα έως το 2007, οι αξίες των
οποίων είναι προφανώς χαμηλότερ-
ες σε σχέση με τα νεόδμητα.

Προφανώς υπάρχουν πολύ ακρ-
ιβότερα ακίνητα, ωστόσο δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνο-
υμε με ένα κοινωνικό πρόγραμμα
για τη διευκόλυνση της απόκτησης
στέγης, που στόχο έχει να απαλλά-
ξει τους νέους από σημαντικά κόστη,
αβεβαιότητες και προβλήματα. Το
όριο των 150.000 ευρώ όπως και το
πλαφόν 200.000 ευρώ στην αξία του
ακινήτου είναι η χρυσή τομή ανάμε-
σα στα όρια που θέτει η αγορά και
την ανάγκη να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα όσο το δυνατόν περισσότε-
ροι ωφελούμενοι.

4. Τι προβλέπει το πρόγραμμα
«Κάλυψη» και ποιοι μπορούν να
ενταχθούν σε αυτό;

Το πρόγραμμα «Κάλυψη»
βασίζεται στα κενά σπίτια που θα
απελευθερωθούν από το πρόγραμ-
μα «Εστία» μέσω του οποίου νοικιά-
στηκαν από το Δημόσιο περισσότε-
ρες από 1000 ιδιωτικές κατοικίες και
διατέθηκαν για μεταβατικό διάστημα
σε μετανάστες. Το πρόγραμμα
«Εστία» λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.
Αμέσως μετά οι κατοικίες αυτές,
(εφόσον φυσικά οι ιδιοκτήτες τους
συμφωνούν) θα επισκευαστούν αν
χρειάζεται με δαπάνες του
Δημοσίου και θα διατεθούν δωρεάν ή
με πολύ χαμηλό ενοίκιο σε ευάλωτο-
υς νέους ηλικίας 25-39 ετών, δικαι-
ούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος. Προτεραιότητα θα
δοθεί σε πολύτεκνους, τρίτεκνους
και μονογονεϊκές οικογένειες με
αντικειμενικά κριτήρια (μοριοδότ-
ηση). Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί
από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Καταπολέμ-

ησης της Φτώχειας του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων.

5. Πώς θα λειτουργεί η σύμπρ-
αξη Δημοσίου και τεχνικών εταιρ-
ειών στην «κοινωνική αντιπαρ-
οχή»;

Η βασική φιλοσοφία, όπως έχει
ανακοινωθεί, είναι ότι οι φορείς του
Δημοσίου (ΔΥΠΑ και άλλοι) θα εισφ-
έρουν αδόμητες και αναξιοποίητες
εκτάσεις στις οποίες οι τεχνικές
εταιρίες κατόπιν διαγωνισμού θα
αναλάβουν να κατασκευάσουν
σπίτια και καταστήματα με βάση τις
προδιαγραφές που θα ορίζονται
στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
Οι εταιρείες θα αποπληρώνονται
από την εκμετάλλευση των ακινήτων
αλλά θα έχουν την υποχρέωση να
διαθέτουν ένα ποσοστό των κατοι-
κιών με χαμηλά ενοίκια στους δικαι-
ούχους του προγράμματος κοινωνι-
κής αντιπαροχής. Επίσης ο φορέας
του Δημοσίου θα διατηρεί την κυριότ-
ητα των ακινήτων. Η διάρκεια της
παραχώρησης θα ορίζεται στην
προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς
δεν μπορεί να είναι ενιαία για όλες
τις περιοχές και τις αξίες της γης.
Στόχος είναι η στέγαση των δικαι-
ούχων σε ποιοτικά ακίνητα αλλά και
η διασφάλιση ότι το πρόγραμμα θα
προσελκύσει το ενδιαφέρον του
ιδιωτικού τομέα.

6. Η αντιπολίτευση σας κατ-
ηγορεί ότι χαρίζετε τη δημόσια
περιουσία σε μεγαλοεργολάβους
με την κοινωνική αντιπαροχή. Τι
απαντάτε;

Με το νέο θεσμό της «κοινωνικής
αντιπαροχής», διατίθεται η αδρανής
ακίνητη περιουσία του δημοσίου,
χωρίς να χάνεται η κυριότητα της
γης, σε μακροχρόνιες παραχωρή-
σεις προς ιδιώτες που εξασφ-
αλίζουν με συμβατικές υποχρ-
εώσεις την κατασκευή σύγχρονων
κατοικιών οι οποίες θα διατεθούν με
φθηνά ενοίκια. Πρόκειται για την πιο
διαδεδομένη πρακτική κοινωνικής
στέγης που έχει εξασφαλίσει το 20-
25% των ακινήτων πχ στην Αυστρία
ή την Ολλανδία να διατίθενται με
ρυθμισμένα χαμηλά ενοίκια. Παρό-
μοιες πρωτοβουλίες έχουν αναληφ-
θεί και στη σοσιαλιστική Ισπανία.
Δεν το γνωρίζουν άραγε αυτοί που
ασκούν εύκολη κριτική;

Με την κοινωνική αντιπαροχή το
Δημόσιο εισφέρει ακίνητα που δεν
χρησιμοποιεί και μένουν αναξιο-
ποίητα, οι ιδιώτες μετά από διαγωνι-
σμό αναλαμβάνουν με δικές τους
δαπάνες και με κρατικές προδιαγρ-
αφές, να χτίσουν σπίτια με την
υποχρέωση και να διαθέτουν ένα
ποσοστό από αυτά στους δικαιούχο-
υς με χαμηλά ενοίκια. Έτσι εξασφ-
αλίζεται φθηνή στέγη για όσους
ενταχθούν στο πρόγραμμα, αξιο-
ποιείται η περιουσία του Δημοσίου
και ιδιαίτερα της ΔΥΠΑ, κινείται η
οικοδομή και εγκαταλείπεται η
πρακτική του «γκέτο» των εργατικών
κατοικιών. Το Δημόσιο διατηρεί σε
κάθε περίπτωση την κυριότητα των
ακινήτων και εξασφαλίζεται η

ταχύτερη προσφο-
ρά κοινωνικής στέγ-
ης.

7. Τι είναι το
Πρόγραμμα «Ανα-
καινίζω – Ενοικιά-
ζω» και τι διαφορά
έχει από το «Εξοι-
κονομώ;»

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω –
Ενοικιάζω» παρέχει επιδοτήσεις για
ανακαίνιση κλειστών κατοικιών
προκειμένου να διατεθούν για μίσθ-
ωση. Αποσκοπεί δηλαδή στην
αύξηση της προσφοράς κατοικίας
με την παροχή κινήτρων προκειμέ-
νου κενά ακίνητα να χρησιμοποιηθ-
ούν ξανά, αφού επανέλθουν σε
κατάσταση που να μπορούν να
αξιοποιηθούν. Τα προγράμματα
«Εξοικονομώ» στα οποία έχουν
ενταχθεί χιλιάδες κατοικίες αφορά
ακίνητα που ήδη χρησιμοποιούνται
ως πρώτη κατοικία, ιδιοκατοικούμε-
να ή μισθωμένα. Υπενθυμίζεται ότι
μέσω του προγράμματος «Ανα-
καινίζω – Ενοικιάζω» παρέχονται
επιδοτήσεις έως 40 % (με όριο τις
10.000 ευρώ) για ανακαίνιση κατοι-
κιών (εργασίες και υλικά), εμβαδού
έως 100 τ.μ. σε αστικά κέντρα προ-
κειμένου αυτές να διατεθούν για
μίσθωση. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού
πρέπει να έχει οικογενειακό φορο-
λογητέο εισόδημα έως 40.000€ και
ακίνητη περιουσία έως 300.000€ ενώ
το σπίτι πρέπει να είναι δηλωμένο
ως κενό στο έντυπο Ε2. Ο Οδηγός
του προγράμματος έχει ήδη προδ-
ημοσιευτεί.

8.Γιατί χρειάζεται η προσθήκη
νέας ειδικής πολεοδομικής χρή-
σης για την κοινωνική κατοικία;

Έτσι διασφαλίζεται ότι κτίρια του
Δημοσίου που είχαν  στο παρελθόν
διαφορετική χρήση (για παράδειγμα
ξενοδοχεία ή εκπαιδευτήρια κλπ.)
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
κοινωνική κατοικία χωρίς χωροταξι-
κά εμπόδια, εφόσον φυσικά η γενική
χρήση που ισχύει στην περιοχή
(κατοικία, πολεοδομικό κέντρο, κοι-
νωφελείς λειτουργίες κ.λπ.) το επι-
τρέπει.

9. Τι προβλέπει η ρύθμιση για
την ανάκληση παραχωρήσεων
δημοσίων ακινήτων;

Έχει διαπιστωθεί ότι φορείς του
Δημοσίου έχουν παραχωρήσει ιδιοκ-
τησίες τους για την εκπλήρωση
συγκεκριμένου δημόσιου σκοπού
(π.χ. για την στέγαση των υπηρε-
σιών ενός Δήμου ή για εξυπηρέτηση
πολιτιστικών σκοπών) χωρίς όμως,
ενώ έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό
διάστημα, ο σκοπός αυτός να έχει
εκπληρωθεί. Η ρύθμιση που εισάγε-
ται προβλέπει ότι όλοι οι φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης καλούνται να
εξετάσουν τις παραχωρήσεις ακινή-
των που έχουν πραγματοποιήσει
και αν έχουν περάσει 15 χρόνια
χωρίς να έχει εκπληρωθεί ο σκοπός
τους, να προχωρήσουν στην ανάκ-
ληση της παραχώρησης. Το διά-
στημα των 15 ετών κρίνεται ότι είναι
υπέρ – αρκετό προκειμένου να

εξαχθεί το συμπέρασμα ως προς το
αν υπάρχει η βούληση ή / και η
δυνατότητα για την εκπλήρωση του
σκοπού. Εξάλλου τίθεται και δίμηνη
προθεσμία στην οποία ο παρ-
αχωρησιούχος μπορεί να τεκμηρ-
ιώσει την ανάγκη συνέχισης της
παραχώρησης αν κρίνεται αναγ-
καίο. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι
νοητό ακίνητα του Δημοσίου να παρ-
αμένουν δεσμευμένα και αναξιο-
ποίητα ενώ μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για τη στέγαση οικογε-
νειών.

10. Ποια είναι τα προγράμματα
στα οποία μπορούν να συμμε-
τάσχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Οι ιδιοκτήτες έχουν πολλαπλά
οφέλη. Οι  ιδιοκτήτες π.χ. που θα
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
«Κάλυψη» θα έχουν εγγυημένο
εισόδημα από το μίσθωμα που θα
καταβάλει το κράτος, για τις
κατοικίες τους, οι οποίες θα διατεθ-
ούν σε νέους δικαιούχους του Ελάχι-
στου Εγγυημένου Εισοδήματος. Το
κράτος αναλαμβάνει επίσης τις
επισκευές.

Από την άλλη, το πρόγραμμα
μαζικής αξιοποίησης κλειστών ιδιω-
τικών κατοικιών προβλέπει ότι οι
ιδιοκτήτες τους θα τις παραχωρή-
σουν για τουλάχιστον 5 χρόνια στο
κράτος, το οποίο θα αναλάβει να τις
ανακαινίσει και θα τις διαθέσει σε
νέους και νέα ζευγάρια.

Με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-
Ενοικιάζω» οι ιδιοκτήτες κλειστών
κατοικιών θα επιδοτηθούν για να τις
ανακαινίσουν με προϋπόθεση να τις
διαθέσουν για μίσθωση τουλάχιστον
3 ετών.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ –
Ανακαινίζω» τέλος, προβλέπει
συνδυασμό επιδότησης και άτοκου ή
χαμηλότοκου δανεισμού σε νέους
για την ανακαίνιση και την ενεργεια-
κή αναβάθμιση κατοικιών που ιδιο-
κατοικούν.

11. Για ποιο λόγο χρειάζεται η
ψήφιση νέου νομοσχεδίου για τη
στεγαστική πολιτική; Δεν είναι
επαρκές το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο;

Είχε ήδη επισημανθεί κατά την
παρουσίαση των προγραμμάτων
ότι θα χρειαστεί η ψήφιση ορισμέ-
νων νέων διατάξεων για την υλο-
ποίηση ή την επιτάχυνση εφαρμογής
της νέας στρατηγικής της κυβέρν-
ησης για τη στέγαση. Άλλωστε το
κράτος τα τελευταία χρόνια απου-
σίαζε από το χώρο της στεγαστικής
πολιτικής. Έχουν προστεθεί νέα
εργαλεία, όπως η κοινωνική αντιπα-
ροχή τα οποία θα πρέπει να προ-
στεθούν στην «εργαλειοθήκη» της
ΔΥΠΑ προκειμένου να εφαρμο-
στούν με ταχύτητα και διαφάνεια.

Φθηνή στέγη για νέους
Το υπουργείο Εργασίας προχώρησε σε εξειδίκευση 
των δράσεων του προγράμματος «Σπίτι μου»
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Εταιρεία με πολυετή ηγετική θέση
στον τομέα παραγωγής/εμπορίας
βιομηχανικών πρώτων υλών, επιθ-
υμεί να προσλάβει Εργάτη Αποθήκ-
ης και Εργάτη με γνώση Κλαρκ, στο
υποκατάστημα της εταιρείας στον
Ασπρόπυργο Αττικής.

Καθήκον τα:
Picking & Packaging (συλλογή
σακιών/κιβωτίων, προετοιμασία
παραγγελιών)
Έλεγχος παραγγελιών
Ταξινόμηση εμπορευμάτων με ασφ-
άλεια στις θέσεις της αποθήκης με
βάση τις οδηγίες των υπευθύνων
Χρήση και χειρισμός εξοπλισμού
αποθηκών
Φορτώσεις-εκφορτώσεις με χρήση

ανυψωτικών μηχανημάτων
Απογραφές

Προφίλ:
Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
Υπευθυνότητα, συνεργατικότητα,
ομαδικό πνεύμα

Απαραίτητα προσόν τα
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία σε προετοιμασία παραγγε-
λιών και  διαχείριση
σακιών/κιβωτίων και παλετών
Προϋπηρεσία σε αποθήκη τρο-
φίμων θα αξιολογηθεί θετικά

Αποστολή βιογραφικών  στο sofi-
aplati@alinda.gr

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

ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΡΓΑΤΗΣ
ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΛΑΡΚ
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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 

4488

Ενοικιάζεται μονοκατοικία στα Νεόκτιστα 
Ασπροπύργου 

Ενοικιάζεται αυτόνομη μονοκατοικία στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου πίσω από το 6ο Δημοτικό σχολείο απέ-
ναντι από την ΤΕΚΑΤ Κατασκευαστική. 60m2. Υπνοδω-

μάτιο , 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 

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

221100  55557700333377,,  221100  55558800881166

" Απο την εταιρεία Eco Carpet, ζητείται
υπάλληλος νέος και νέα, εως 40 ετών, 
για τα καταστήματά της στον Ασπρόπ-

υργο και στην Ελευσίνα.
Βιογραφικά στο info@ecocarpet.gr.

Τηλέφωνο 210 5570159 " 



ΓΈΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ: 
Νέα ήττα ο Γ.Σ
Μανδραικός στην
Ραφήνα

Για την  4η αγων ιστική του 3ου ομίλου
στην  Γ΄Εθν ική ο Γ.Σ Μαν δραικός αν
και πήρε τα δυο δεκάλεπτα  γν ώρισε
την  ήττα στην  Ραφήν α από τον  Αργο-
ν αύτη 56-68.

Ο Μαν δραϊκός συν εχ ίζει την  αγων ι-
στική αν αποτελεσματικότητα αφεν ός
με 4 ήττες σε ισάριθμα ματς και αφε-
τέρου με διαφορά πόν των  σε αυτά τα
άσχ ημα αποτελέσματα της τάξης του -
10 αν ά βραδιά.

ΑΟ Αργον αύτης Τριγλίας-ΓΣ Μαν δραϊ-
κός 68-56

Δεκάλεπτα: 16-17, 29-37, 51-43, 68-
56

Διαιτητές: Παπαν ικολάου, Διολάτζης

Αργον αύτης Ραφήν ας(Μποτής, Γιαν -
ν ακόπουλος): Σταμάτης, Λίτσο12(2),
Μουργέλας 4,Τσίρος 2, Γεραμάν ης
11(1), Ντούσιας 13(1), Ζακυν θιν ός
9(1), Κορομηλιάς 10, Αραβαν τιν ός 5(1),
Κούρταλης, Δολιαν ίτης.

Μαν δραϊκός Γ.Σ (Σπαν ός):Παπαν ικο-
λάου 3(1), Άλεξιτς 10, Οουν τεΜπος,
Αρκουμάν ης 17(2), Μαυρομαν ωλάκης
6(1), Μόρφος 4, Καδηγιαν ν όπουλος 2,
Πεταλάς 14, Παπαν ικολάου.

Βαθμολογία (σε 4 αγών ες)

1. ΑΟ Δάφν ης 8 (4-0)
2. ΑΟ Αργον αύτης Τριγλίας 8 (4-0)
3. ΑΣ Νίκη Αμαρουσίου 7 (3-1)
4. ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας 7 (3-1)
5. ΑΟ Ελευθερία Μοσχ άτου 7 (3-1)
6. ΦΟ Βρον τάδου 6 (2-2)
7. ΑΕ Πικερμίου 6 (2-2)
8. ΑΟ Έν ωση Αττάλου Καλύμν ου 5

(1-3)
9. Ποσειδών  ΑΟ Ν.Ψυχ ικού 5 (1-3)
10. ΑΦΜΣ Φοίν ιξ Πειραιά 5 (1-3)
11. ΑΕΠΣ Αιολικός Μυτιλήν ης 4 (0-4)
12. ΓΣ Μαν δραϊκός 4 (0-4)

Αν αλυτικά το πρόγραμμα της 5ης
αγων ιστικής (6/11):

Ποσειδών  Νέου Ψυχ ικού – Νίκη Αμα-
ρουσίου

Πικέρμι – Φοίν ιξ Πειραιά
Αιολικός Μυτιλήν ης – Δάφν η
ΕΑ Καλύμν ου – ΦΟ Βρον τάδου
Ελευθερία Μοσχ άτου – Αργον αύτης

Ραφήν ας
Μαν δραϊκός – Ίκαρος Καλλιθέας

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο Πυρρίχιος 
Ασπροπύργου 

με 10 παίκτες 1-0 
τον ΠΑΟΚ Μάνδρας
Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου του

Μιχάλη Κατσάφαρου  επικράτησε με
1-0 του  ΠΑΟΚ Μάνδρας.
Το τέρμα σημείωσε ο Αγγελιδάκης.

Από το 47′ ο Πυυρίχιος αγωνιζόταν
με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω απο-
βολής του Ερμπαλίδη.

Διαιτήτευσε ο Χρέλιας.Βοηθοί :
Παύλος-Θωμόπουλος.

ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Ζερζελίδης, Σταθαράς,
Μερκάι, Πιπερίδης, Τσαπανίδης,
Ρούπας, Ερμπαλίδης, Μαυρίδης,
Βαλμάς(88′ Παπασπυρόπουλος),
Παπαδόπουλος, Αγγελιδάκης.
ΠΑΟΚ: Παλαιστής, Μουστάκα,
Αξιώτης(75′ Σιδηρόπουλος),
Τυρλής, Τσιριγώτης, Βάσης, Κακα-
ράντζα(61′ Ρέντζα), Βαλιάνος,
Σωπιάδης(61′ Σακόβ), Δούκας,
Κατσάφαρος.
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Στην  πρεμιέρα του
πρωταθλήματος της
Α΄κατηγορίας στο αν ακαι-
ν ισμέν ο γήπεδο της παρ-
αλίας ο Κριός και ο Ηρακ-
λής Ελευσίν ας αν αδείχ θη-
καν  ισόπαλοι 2-2(ημίχ ρο-
ν ο 0-1).

Προηγήθηκαν  οι πράσι-
ν οι 0-1  με τον  Γκόρο 21'
για ν α ισοφαρίσει ο
Αγ.Σφακιαν άκης για τους
γηπεδούχ ους 72'. 

Στην  συν έχ εια 84' ο
Ζέρβας έδωσε το προβά-
δισμα στο Κριό 2-1. Για
ν α πετύχ ει στο 90' ο
Ρούπλη 2-2.

Διαιτήτευσε ο Μαν ούρ-
αςΧ. Βοηθοί: Μαν ούρας
Ν.-Μαυρομάτης.

ΚΡΙΟΣ: Κατσούλας,
Ντεζίπ(64′ Μαζμαν ίδης),
Κουσιόρης(83′ Σούτας),
Ζέρβας, Σφακιαν άκης 

Αν τ., Λακάι, Σφακια-
ν ακης Αγγ., Χαϊν τούτης,
Μεϊμαρίδης, Δαν ιηλίδης,
Καραπαν αγιώτης 

(31′ λ.τρ. Τόλας).
ΗΡΑΚΛΗΣ: Παπαθα-

ν ασίου, Παροτσίδης, Ράλ-
λης, Χότζα, Πουρής(61′
Ρούπλη), Γκόρος, Αυγέρ-
ης, Μαγκαν άς, Πεχ λι-
βαν ίδης, Θεοφαν ίδης,
Τσακουρίδης.

Ο Κριός Ασπροπύργου 2-2 με 
τον Ηρακλή Ελευσίνας

Οι γυναίκες του ΑΟΚ Πανελευσινιακού 56-33 την
Φιλοθέη Μαγούλας

Για την  4η αγων ιστική της ΑΈΣΚΑΝΑ οι
γυν αίκες του ΑΟΚ Παν ελευσιν ιακός επι-
κράτησαν  στο Κλειστό Αν δρέας Δασκα-
λάκης της Φιλοθέης Μαγούλας 56-33.
Δεκάλεπτα: 5-17, 14-30, 22-43
Διαιτητές: Κιουλάφας - Τσουράπας

Α.Ο. Φιλοθέη Μαγούλας (Σωτηρίου, Καραπαν αγιώτη): Αν δριοπούλου 12(3), Σηφ-
άκη 6, Τρυπιτσίδη, Στεργίου 2, Τσαπαρίκου 2, Ζωγράφου, Τρυπιτσίδου, Μυστέκια
3, Ποραν ίδη 1, Γαρουφαλιά, Γιαν ν ικάκη 4, Βασιλοπούλου 3

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ (Κάργιαν ν ης): Λιάσκου, Μεγαλούδη 3(1), Γρύλλια 6, Χαρα-
λαμποπούλου 3(1), Τσιούν η 10(2), Πολυζώτη 2, Κον τού 6, Ιακώβου 16, Τσίρμπα
2, Ζήκα 6, Παν αγοπούλου 2.

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο της SL2 σήμερα Τρίτη
Η Σούπερ Λίγκα 2 ακόμη δεν  έχ ει ξεκιν ήσει, ο προγραμματισμός λέει ότι σέν -

τρα θα γίν ει στις 6 Νοεμβρίου, αλλά οι εκκρεμότητες δεν  είν αι λίγες για τη Λίγκα
και τις ομάδες της.

Eγιν ε γν ωστό ότι προγραμματίστηκε Διοικητικό Συμβούλιο για την  1η Νοεμ-
βρίου.  Εκεί θα συζητηθεί το θέμα των  τηλεοπτικών , αλλά και οι αποφάσεις της
Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η εν ημέρωση: «Σας εν ημερών ουμε ότι την  Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα
13:00 στα γραφεία της Έν ωσης (Θεμιστοκλέους 42, 4ος όροφος), θα πραγματο-
ποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης
τα εξής:

1. Εν ημέρωση σχ ετικά με την  παραχ ώρηση των  τηλεοπτικών  δικαιωμάτων  της
ΕΡΤ

2. Εν ημέρωση σχ ετικά με τις αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλ-
ητισμού

3. Αγων ιστικά Θέματα
4. Διάφορα Θέματα».



Mε το δεξί ο Απόλλωνας
Ποντίων Ασπροπύργου

Ο Απόλλων ας Πον τίων  Aσπροπύργου ξεκίν ησε
με το δεξί τις υποχ ρεώσεις του στο πρωτάθλημα
της Α΄ΕΠΣΔΑ και επικράτησε της Ζωφριάς  με 2-
0.
Τα τέρματα της ομάδας του Γιώργου Αδάκτυλου
σημείωσε ο Αθαν ασιάδης(φωτό 11' )και ο
Γκαβζίδης με πέν αλτι στις καθυστερήσεις 90+3.
Διαιτητής ο Φώτης Ντάουλας.
Βοηθοί:Καραγιάν ν ης-Παπαδόπουλος.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλαταν ιάς Ι., Σιδηρόπουλος,
Νιτσόγλου(56′ Κουτσούμπας), Νίκα, Μουστάκας
Ν., Ρεφεν δάριος, Μουστάκας Ι., Μπούρας,
Νικολάου, Ζώγκος(80′ Μαρμούτας), Πλαταν ιάς Γ..

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ: Κολιάκης, Πουρουζίδης,
Φραγκόπουλος, Πουλικίδης, Κομιώτης, Κουρούμα,
Τσουτσάν ης, Πουρουζίδης(53′ Παπαδόπουλος),
Γεγές(53′ Κίτσιος), Κούσιδης, Αθαν ασιάδης(66′
Γκαβζίδης).

Πολυβόλο στην πρεμιέρα ο Αίας
Παραλίας

Α
στραψε και βρόν τησε στην  πρεμιέρα του
πρωταθλήματος της Β’κατηγορίας ο Αίας
Παραλίας Ασπροπύργου που συν έτριψε

τον  Ατρόμητο Ελευσίν ας με 7-0.
Τα τέρματα της ομάδος του Ηλία Αμπαζάι

σημείωσαν  οι Καρόλι(32′, 52′) και Λέκκα(42′, 49′
πέν αλτι), Μποφίλιος(11′), Κακλαμάν ης(63′ ),
Διον υσόπουλος(75′) Μπασέτας(89′).

Διαιτητής ο Μαυρομάτης.Βοηθοί: Φούρκας-
Σταμούλης.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: Γκούν ας, Κακλαμάν ης,
Ντερβισάι, Δρούγος Μ., Αμπαζάι(46′ Σότα),
Λακουμέν τας(56′ Μπασέτας), Καρόλι,
Ματζιούρας(56′ Λαν άι), Λέκκα(56′
Διον υσόπουλος), Δρούγος Δ., Μποφίλιος.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Ντεμιράι,
Σαμπάν ης(46′ Χαλιλόπουλος), Τουρλίδης(46′
Μακρής), Κον τολαιμάκης(29′ Μήτσος), Πάκος,
Τσάλος(46′ Νικολαζάκης), Κορων αίος(61′
Παυλάκης), Σιδηρόπουλος, Καραγιάν ν ης,
Χαιρόπουλος, Χύσα.

Λευκή ισοπαλία 
στα Μέγαρα 

Μεγαρικός- Αστέρας
Μαγούλας

Ο Μεγαρικός και ο Αστέρας Μαγούλας στην  πρεμι-
έρα του πρωταθλήματος  αν αδείχθηκαν  ισόπαλοι
χωρίς τέρματα ύστερα από έν α αμφίροπο μάτς.

Διαιτητής  ο Χαμπιλάι.Βοηθοί: Οικον όμου-Ζειμπέκ-
ης.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: Χόν τος, Πέππας, Φρυγαν άς, Συρ-
ιαν ός, Μαρούδης, Δρυμούσης(53′ Ελέζι), Καλέμι,
Χαμπιλάι(53′ Χύτας), Κών στας, Κόρμαλλης, Καστάν -
ης(76′  Χάν της).

ΑΣΤΕΡΑΣ: Κατσαν εβάκης, Τσουμάν ης, Χιον ίδης(85′
Χωραβάτης), Φυσαράκης, Λογοθέτης, Λάσκος(81′
Μυρσιν ιάς), Μπέχλης, Οικον ομόπουλος, Τεπέ-
τωβ(46′ Παπακων σταν τίν ου), Μπάλλα, Τσιαν άκας.

Tρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 θριάσιο-13  

Α.Σ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Χρυσό Μετάλλιο ο Φωτιαδης Κυριάκος στη Σερβία 
Την πρώτη θέση κατέκτησε ο πυγμάχος του συλλόγου μας, Φωτιάδης Κυριάκος στο διεθνές τουρνουά Πυγμαχιας στη Σερβία ‘NEVIDLIVI HEROJI’ 
29-30 Οκτωβρίου! 
Ο αθλητής μας αγωνιστηκε και τις δυο μέρες και πέτυχε ισάριθμες νίκες και έτσι κατέκτησε την πρώτη θέση του τουρνουα στην κατηγορία παμπαίδων 
τα 54 κιλά. Συγχαρητήρια στον αθλητή μας για την προσπάθεια και για την διάκριση!!



14-θριάσιο Tρίτη 1 Νοεμβρίου 2022

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.

Επικοινωνία 
στο 6981788414

Η εταιρία Lubrico στη Μαγούλα
αναζητά εργάτη παραγωγής 

και υπάλληλο γραφείου

Η εταιρεία ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΕΠΕ με δραστηριότ-
ητα την παραγωγή & εμπορία χημικών προϊόντων στο
εσωτερικό & το εξωτερικό, προσλαμβάνει άμεσα στο
εργοστάσιο παραγωγής της, που βρίσκεται στο 10ο χλμ
Ελευσίνας Δερβενοχωρίων 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 υποδείξεως & υπό
την επίβλεψη του υπευθύνου χειριστή. 
Δεν απαιτείται εξειδίκευση/προϋπηρεσία, μόνο γνώση
της Ελληνικής γλώσσας. Τέλος, παρέχεται πλήρης εξοπ-
λισμός ασφαλείας.

1 ΑΤΟΜΟ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το νεοπροσληφθέν άτομο θα πρέπει να έχει απολυτήριο
Λυκείου ( κατ’ ελάχιστον ), γνώση Αγγλικών και να μπορ-
εί 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.kourka-
zoni@lubrico.gr ή για την τηλεφωνική σας επικοινωνία,
στο τηλέφωνο 2105573193.
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Πωλείται κτήμα 5 στρεμμά-
των στην Πύλη Δερβε-
νοχωρίων, πολύ κοντά σε
σχολεία.
Εναλλακτικά ανταλλάσσε-
ται με οικόπεδο στη Δυτική
Αττική ή με οικία εντός
σχεδίου. Έχει πολύ κοντά
το ρεύμα και το νερό και
έχει 6 μέτρα δρόμο.
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

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

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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