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ΕΠΣΔΑ: Κλήση αθλητών προεθνικής
ομάδας κ15-κ16 σήμερα στην Γκορυτσά

Α-Β ΈΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ :
Ήττα οι γυναίκες νίκη οι άνδρες

της Ενωσης Νέας Περάμου

Ηλεκτρολόγος και ιδιοκτήτης
καταστήματος στη Δυτική Αττική
στις συνομιλίες με τη 12χρονη

στα Σεπόλια
Νέα στοιχ εία για τις ταυτότητες των αν θρώπων που συν ομιλούσαν με την

12χ ρον η έρχ ον ται στο φως της δημοσιότητας.

Ασπρόπυργος: Θέσεις Εργασίας στη
δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων

ανήλικων Προσφύγων

Θέσεις εργασίας για Κοινωνικούς Λειτουργούς,
Ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς κ.α.

σσεελλ..  1122--1133

Η HELLENiQ ENERGY θα διαθέσει
δωρεάν το πετρέλαιο θέρμανσης

στα μεγαλύτερα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία
και μονάδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

ΤΤΡΡΙΙΑΑΝΝΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΑΑΤΤ..
ΕΕΥΥΡΡΩΩ  

γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιππλληημμμμυυρριικκήή
θθωωρράάκκιισσηη  

ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33σσεελλ..  55

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Στις 10/11 αναμένεται να κατατεθεί 

στο δικαστήριο το σχέδιο
εξυγίανσης των ναυπηγείων 

Ελευσίνας ΣΣεελλ..  88

ΗΗ  ««ΈΈξξυυππννηη  ΜΜεεττααπποοίίηησσηη»»  μμοοχχλλόόςς  ααννάάππττυυξξηηςς
γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

ΜΜίίαα  εεμμββλληημμααττιικκήή  δδρράάσσηη  μμεε  ττεερράάσσττιιοο  ααννααππττυυξξιιαακκόό  ππρρόόσσηημμοο  γγιιαα
οολλόόκκλληηρρηη  ττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

ΣΣΟΟΠΠΠΠ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ
- Σχεδιασμός για την χειμερινή περίοδο 

με έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά

και φράγματα βαρύτητας σσεελλ..  88

σσεελλ..  1166

σσεελλ..  33--44

Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
& ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Ασπροπύργου

Δωρεάν εξετάσεις για 200 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 

με οστεοπενία σσεελλ..  66
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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
Ακίνδυνος, Ακίνδυνη

Ελπιδηφόρος, Ελπιδοφόρος, Ελπιδηφόρα,
Ελπιδοφόρα,Πήγασος, Πηγάσιος, Πηγασία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Φίλης Ισίδωρος Μ.

Λιάκου Δημητρίου 11, 2105582462

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MANΔΡΑ
Ασημάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36, 2102472215

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ

Φιλαδελφείας 41, 2102448787

Ο
Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης χθες  επίβλεψη στα
αντιπλημμυρικά έργα στον

Δήμο Αχαρνών που υλοποιούνται και
χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια
Αττικής. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Γ.
Πατούλης εν ημερώθηκε από τον  Εν τετα-
λμέν ο Περιφερειακό Σύμβουλο Μητροπολι-
τικών  Υποδομών , Χωρικού Σχ εδιασμού
και Αν τιπλημμυρικών  Έργων  Αθ. Κατσι-
γιάν ν η για την  πορεία κατασκευής του
κυρίου συλλεκτήρα ομβρίων  Σ2 και της
υπόγειας δεξαμεν ής αν άσχ εσης Δ2 στο
βορειοδυτικό τμήμα του Παλαιού Οικισμού
Αχ αρν ών  στην  περιοχ ή μεταξύ των
οδών : Αγ. Τριάδος, Αριστοτέλους και Κολο-
κοτρών η. 

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου
είναι  8.350.158 €.  

Κατά την  επίβλεψη του έργου ο Γ. Πατούλης συν ο-
δευόταν  από τον  κ. Κατσιγιάν ν η, την  Εν τεταλμέν η
Περιφερειακή Σύμβουλο Γ. Βλάχ ου, τον  διευθυν τή
Τεχ ν ικών  Έργων  της Περιφερειακής Εν ότητας Αν ατολι-
κής Αττικής Γ. Ασπρουλάκη και το σύμβουλο σε θέμα-
τα οδικής ασφάλειας Κ. Λογοθέτη. 

Στη συν έχ εια ο Περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης είχ ε
συν άν τηση στο δημαρχ είο Αχ αρν ών  με τον  Δήμαρχ ο
Σ. Βρεττό, αν τιδημάρχ ους, δημοτικούς συμβούλους και
στελέχ η του δήμου. Στο επίκεν τρο της συν άν τησης
βρέθηκε, εκτός από το συγκεκριμέν ο έργο το οποίο
βρίσκεται σε εξέλιξη και η πορεία ωρίμαν σης εν ός
σημαν τικού έργου που αφορά στην  αν τιμετώπιση των
έν τον ων  πλημμυρικών  φαιν ομέν ων  τα οποία
προέρχ ον ται κατά κύριο λόγο από τις αν άν τη εκτετα-
μέν ες λεκάν ες απορροής της Πάρν ηθας. Κατά τη διάρ-
κεια της συν άν τησης υπήρξε αν αφορά και σε μια σειρά
από άλλα έργα που αφορούν  στον  οδοφωτισμό και στη
συν τήρηση του οδικού δικτύου. 

Τόσο ο Περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης, όσο και ο Δήμα-
ρχ ος Σ. Βρεττός αν αφέρθηκαν  στο καλό κλίμα συν ερ-
γασίας που υπάρχ ει μεταξύ της Περιφέρειας και του
Δήμου, εν ώ επισήμαν αν  ότι τα έργα που υλοποιούν ται
και χ ρηματοδοτούν ται από την  

Περιφέρεια είν αι ιδιαίτερα σημαν τικά και έρχ ον ται ν α
επιλύσουν  προβλήματα που ταλαιπωρούν  την  περιοχ ή
εδώ και δεκαετίες. 

Ειδικότερα ο Περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης επισήμαν ε
μεταξύ άλλων : «Στρατηγικός στόχ ος που κατευθύν ει
κάθε προσπάθειά μας είν αι ν α καταστεί η Περιφέρεια
Αττικής αν θεκτική απέν αν τι σε πλημμυρικά φαιν όμεν α
και ασφαλής για όλους τους πολίτες της. Περιφέρεια και
δήμοι συν εργαζόμαστε στεν ά με κοιν ό στόχ ο την  αν τι-
μετώπιση των  προβλημάτων  των  πολιτών  και τη δημιο-
υργία υποδομών  που θα βελτιώσουν  σημαν τικά την
ποιότητα ζωής τους. Τόσο το έργο που επισκεφθήκαμε
σήμερα και είν αι προϋπολογισμού άν ω των  8 εκ. ευρώ,
όσο και το έργο προϋπολογισμού 21,6 εκ. ευρώ το
οποίο βρίσκεται στη φάση της ωρίμαν σης και αφορά
στην  προστασία της περιοχ ής από πλημμυρικά φαιν ό-
μεν α από τις λεκάν ες απορροής της Πάρν ηθας, θα
θωρακίσουν  την  περιοχ ή και θα επιλύσουν  ζητήματα
που ταλαιπωρούν  εδώ και πολλές δεκαετίες τους
κατοίκους της περιοχ ής. Με τη συν δρομή των  υπηρε-
σιών  μας και τη συν εργασία με το δήμο η πορεία υλο-
ποίησης των  έργων  θα είν αι απρόσκοπτη. Η Περιφέρ-
εια Αττικής συν εχ ίζει το έργο της για την  ασφάλεια των
πολιτών  και μεριμν ά, στο πλαίσιο αυτό, για την  απο-
ρροή των  υδάτων  στις γειτον ιές της Αττικής».

Δείτε σχ ετικό Βίν τεο:
https://y outu.be/rmL7kcnRHnk

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

ΤΤΡΡΙΙΑΑΝΝΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΑΑΤΤ..  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  
γγιιαα  ττηηνν  ααννττιιππλληημμμμυυρριικκήή  θθωωρράάκκιισσηη  

ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  

Συν εχ ιζεται στη σελ.10

Ασπρόπυργος: «Έκοβαν» κλεμμένο 
αυτοκίνητο με… τροχό και έγιναν τσακωτοί

- Επ αυτοφώρω πιάστηκαν Ρομά
που έκαναν «μαστορέματα» κατα

τη διάρκεια της νύχτας.
Επεισοδιακή ήταν  μια ακόμα περιπολία της ομάδας

ΔΙΑΣ  στον  Ασπρόπυργο και συγκεκριμέν α   στη Νέα
Ζωή όταν  είδαν   σπίθες ν α βγαίν ουν  από έν α σημείο
και πήγαν  ν α δουν  τί είχ ε συν έβαιν ε.

Βρέθηκαν  μπροστά σε κάποια άτομα που είχ αν
ξεκιν ήσει ν α κόβουν  με τροχ ούς έν α κλεμμέν ο
αυτοκίν ητο ώστε ν α το κάν ουν  αν ταλλακτικά.

Διαπίστωσαν  ότι μπροστά τους βρίσκον ταν  τέσσε-
ρα άτομα και τα καταδίωξαν  για ν α τα συλλάβουν . Οι
τρεις κατάφεραν  ν α το βάλουν  στα πόδια και εκμε-
ταλλευόμεν οι το σκοτάδι και το γεγον ός ότι γν ωρίζουν
την  περιοχ ή μπόρεσαν  ν α διαφύγουν  όμως μία 

33χ ρον η βρίσκεται αυτή την  ώρα στο Τμήμα καθώς
συν ελήφθη.

Αστυν ομικός της ομάδας ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια της
καταδίωξης τραυματίστηκε ελαφρά εν ώ οι έρευν ες για
τον  εν τοπισμό και των  άλλων  ατόμων  συν εχ ίζον ται.

Μέχ ρι στιγμής δεν  έχ ει δηλωθεί κλοπή του εν  λόγω
οχ ήματος και εκτιμάται ότι ο ιδιοκτήτης δεν  το έχ ει
αν τιληφθεί.
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Μ
ία πραγματικά εμβληματική δράση με
τεράστιο αναπτυξιακό πρόσημο για την
Ελευσίνα και ολόκληρη τη Δυτική Αττική

παρουσιάστηκε προχθες 31/10 στην Ελευσίνα
Η «Έξυπνη Μεταποίηση» με την αξιοποίηση

των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σημαίνει νέες
δυνατότητες χρηματοδότησης και ανάπτυξης για τις
επιχειρήσεις της Δυτικής Αττικής και ολόκληρης
της Ελλάδας, με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία
χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. 

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0» και δείχνει ουσιαστικά το δρόμο για
τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την
είσοδο σε τροχιά βιώσιμης και σταθερής ανά-
πτυξης που θα δημιουργήσει πλούτο για τις
επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας και θα δώσει ζωή
και ένα συνολικό θετικό αποτύπωμα στις τοπικές
οικονομίες και κοινωνίες.

Σταμάτης Πουλής: η Δυτική Αττική διψά 
για Αν άπτυξη και Πρόοδο

Τον συντονισμό της  εκδήλωσης έκανε ο Α΄επι-
λαχών βουλευτής ΝΔ Δυτικής Αττικής κος Σταμάτ-
ης Πουλής. Ο ίδιος δήλωσε:

«Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, των εκπρ-
οσώπων των τοπικών κοινωνιών, των παραγω-
γικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών κατα-

δεικνύει ότι η #Δυτική Αττική διψά για Ανάπτυξη
και Πρόοδο

Αξίζουν συγχαρητήρια στο Δήμο Ελευσίνας για
την φιλοξενία και την διοργάνωση της παρουσία-

σης της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση», που υλο-
ποιεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπο-
υργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το TEE και το
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Ασπρόπυργος: Θέσεις Εργασίας στη δομής 
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Προσφύγων
Θέσεις εργασίας για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς κ.α.

Θέσεις εργασίας για Κοινωνικούς Λειτουργούς,
Ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς κ.α. για στελέχωση
Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων
Προσφύγων στον Ασπρόπυργο ανακοίνωσε με
προκήρυξη το πρόγραμμα «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ –
Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων»

για στελέχωση Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανήλικων Προσφύγων στον Ασπρόπυργο

Ειδικότητες:
Α) Κοινωνικοί/ες Λειτουργοί
Β) Ψυχολόγοι
Γ) Εκπαιδευτικοί
Δ) Διερμηνείς Φαρσί/Νταρί
Ε) Φροντιστές

Τόπος Εργασίας: Ασπρόπυργος
Διάρκεια: Ορισμένου χρόνου.

Η «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – Οικουμενικό Πρόγραμμα
Προσφύγων», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
της Εκκλησίας της Ελλάδος, λειτουργεί Δομή
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή
Ασπροπύργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

«Λειτουργία δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων
ανηλίκων της Εκκλησίας της Ελλάδος ΔΟΜΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ” (Κωδικός MIS: 5164428) το οποίο
χρηματοδοτείται από Τ.Π.Α του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στη Δομή Φ.Α.Α. του Φορέα προσφέρονται
υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της
προστασίας των ανήλικων ατόμων, από τις βασικές
ανθρώπινες ανάγκες (στέγη, φαγητό κλπ) μέχρι την
προετοιμασία για την αυτονόμηση και την
κοινωνική ένταξη. Οι βασικές κατευθύνσεις των
παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται στην
ασφάλεια και προστασία της ανηλικότητας, την
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, την
ωρίμανση ώστε να είναι σε θέση να ασκεί
συνειδητά τα δικαιώματά του και τελικά, τη
χειραφέτησή του.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την κάλυψη
προκυπτουσών θέσεων στον Ασπρόπυργο η
«ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ – Οικουμενικό Πρόγραμμα
Προσφύγων» καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους ανά
ειδικότητα ήτοι

α) Κοινωνικοί/ες Λειτουργοί
β) Ψυχολόγοι

γ) Εκπαιδευτικοί

δ) Διερμηνείς Φαρσί/Νταρί
ε) Φροντιστές/ιες
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της

πρόσκλησης, το πλήρες κείμενο της οποίας βρίσκε-
ται εδώ https://bit.ly/3D2HHTe

Η αξιολόγηση των υποβληθέντων βιογραφικών
θα γίνεται από το αρμόδιο τμήμα του φορέα και οι
επικρατέστεροι των υποψηφίων (short-list) θα
καλούνται σε συνέντευξη.
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει
καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

ΗΗ  ««ΈΈξξυυππννηη  ΜΜεεττααπποοίίηησσηη»»  μμοοχχλλόόςς  ααννάάππττυυξξηηςς  γγιιαα  ττιιςς
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

ΜΜίίαα  εεμμββλληημμααττιικκήή  δδρράάσσηη  μμεε  ττεερράάσσττιιοο  ααννααππττυυξξιιαακκόό  ππρρόόσσηημμοο  γγιιαα  οολλόόκκλληηρρηη  ττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  
ππααρροουυσσιιάάσσττηηκκεε    σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Συν εχ ιζεται στη σελ.4
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ακούσαμε τις τοποθετήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων Άδωνι Γεωργιάδη , του Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου, της Γενικής Γραμμα-
τέως Βιομηχανίας, της συντονίστριας Task Force δράσεων RRF της Γενικής Γραμματείας Βιομ-
ηχανίας Κατερίνας Οικονόμου, του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Konstantinos Kollias και του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Ν. Στασι-
νού»

Δείτε  live τη μετάδοση της εκδήλωσης από το «Θ» στο https://www.thriassio.gr/i-
exypni-metapoiisi-mochlos-anaptyxis-gia-tis-epicheiriseis-tis-dytikis-attikis/

Διακρατική συνάντηση
για την αντιμετώπιση της

παραβατικότητας των
νέων στο Δημαρχείο

Ιλίου

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Ιλίου, η διακρατική συνάντηση με
στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών, εμπειρίας
και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση της παρα-
βατικότητας των νέων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, κοινωνικοί λει-
τουργοί του Δήμου της Ουψάλας, στελέχη της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου και άλλων
Δήμων της Δυτικής Αθήνας, καθώς και εκπρόσω-
ποι κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται
στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας των νέων,
εστίασαν στους τρόπους προσέγγισης των ίδιων
και των οικογενειών τους και ανέλυσαν τις μεθό-
δους πρόληψης που εφαρμόζονται, ώστε να αντι-
μετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο που
παρουσιάζει έξαρση το τελευταίο διάστημα.

Χαιρετίζοντας τις εργασίες, ο δήμαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος τόνισε πως είναι η ώρα για τη
διαμόρφωση ενός ισχυρού πλέγματος κοινω-
νικών υπηρεσιών για τους νέους και τις οικογέ-
νειες που το χρειάζονται.
Και πρόσθεσε: «Στον Δήμο Ιλίου επενδύουμε

διαχρονικά στην κοινωνική πολιτική, με δεκάδες
προγράμματα και δράσεις, και αποδεδειγμένες
καλές πρακτικές για την προστασία νέων,
ευπαθών ομάδων και ευάλωτων πολιτών. Για τον
λόγο αυτό, είμαστε πάντα ανοιχτοί σε νέες προτά-
σεις, συνεργασίες και ανταλλαγή πρακτικών που
μας βοηθούν να επιτύχουμε τον στόχο μας».
Σημειώνεται, ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας &
Υγείας του Δήμου Ιλίου σε συνεργασία με τον
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ),
στο πλαίσιο του «Δικτύου Κοινωνικής Καινο-
τομίας» που αποτελεί δράση που εντάσσεται στην
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Δυτικής
Αθήνας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
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Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών
Κρίτων Αρσένης : Χωρίς προσωπικό το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Τ
ο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», με
εμβαδό περίπου 1.200 στρέμματα, εκτείνεται
μεταξύ των Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρ-

ων-Καματερού. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πνεύμονα
πράσινου στην Αττική. Τα πρώτα χρόνια μετά τη δημιο-
υργία του, την ευθύνη είχε ο φορέας «Οργανισμός Αθή-
νας». Στη συνέχεια, το ανέλαβε ο Μητροπολιτικός
Φορέας (Ελαιώνα, Κηφισού, Πάρκο «Τρίτσης») και το
2014 πέρασε στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττι-
κής. Ο Φορέας Διαχείρισης βρέθηκε ουκ ολίγες φορές
σε κατάσταση διοικητικής ανυπαρξίας και οικονομικής
κακοδιαχείρισης, το δε Πάρκο σε εγκατάλειψη, έρμαιο σε
καταπατήσεις και βανδαλισμούς.

Με τον Ν. 4635 (ΦΕΚ 167/Α/30.10.2019) άρθρο 204
αποφασίστηκε η αποκεντρωτική μεταφορά εποπτικής
αρμοδιότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου από το Υπο-
υργείο Περιβάλλοντος στην οικεία Περιφέρεια Αττικής, με
στόχο την περαιτέρω αυτοδιοικητική του λειτουργία.
Παρά ταύτα όσον αφορά στην πρόσληψη του αναγκαίου
βασικού προσωπικού εξακολουθεί να εξαρτάται από την
κεντρική διοίκηση.

Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (αριθμ.52687/13845/11.7.2020)
εγκρίθηκε Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
«Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλ-
λοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανά-

πτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
όπου ορίζει τον συνολικό αριθμό τακτικού, αποσπασμέ-
νου προσωπικού και ειδικών επιστημόνων σε 38
εργαζόμενους. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Δ. σας
έχει γνωστοποιήσει κατ’  επανάληψη την απουσία τακτι-
κού προσωπικού σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του
και τις συσσωρευμένες υπηρεσιακές εκκρεμότητες. Από
τον Ιούλιο του 2020 το ΔΣ έχει επανειλημμένα αιτηθεί
προς το Υπουργείο σας την κάλυψη όλων των αναγ-
καίων για τη σωστή λειτουργία θέσεων κλάδων Διοικητι-
κού-Οικονομικού Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μηχανολό-
γων-Μηχανικών, Διοικητικού και εργατών καθαριότητας
κ.α. Τον Ιούνιο εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων από
άλλες υπηρεσίες προσπαθώντας να καλύψει την ολι-
γωρία του υπουργείου. Το Πάρκο αυτή τη στιγμή λειτο-
υργεί με προσωρινές λύσεις και πολλές αναθέσεις,
γεγονός που εγείρει πολλά ερωτηματικά.

Ερωτάται ο Υπουργός
Σε ποιες ενέργειες έχετε προχωρήσει σε απάντηση

των αλλεπάλληλων αιτήσεων του ΔΣ του Φορέα του
Πάρκου για πρόσληψη προσωπικού; Γιατί εδώ και 3
χρόνια αφήσατε το πάρκο χωρίς προσωπικό, συμπερι-
λαμβανομένου και του ειδικού επιστημονικού προσωπι-
κού το οποίο είναι αναγκαίο για τη λειτουργία και την
αναπτυξιακή του μετεξέλιξη σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα; 

Δεσμεύεστε να κάνετε τις άκρως αναγκαίες μόνιμες
προσλήψεις καθώς υπάρχουν μόνιμες και διαρκείς
ανάγκες για να λειτουργήσει βιώσιμα το Πάρκο μεσομα-
κροπρόθεσμα;

Ερωτών Βουλευτής
Κρίτων Αρσένης

Tο ΠΑΣΟΚ διέγραψε μέλος του
που είχε επικοινωνήσει με την

12χρονη στα Σεπόλια

Και το ΠΑΣΟΚ διέγραψε μέλος του κόμματος
που είχε επικοινωνήσει με την 12χρονη από τα
Σεπόλια, που βιάστηκε κατ’ εξακολούθηση και
εκπορνεύτηκε.
To μέλος του ΠΑΣΟΚ μιλούσε μέσω blindchat,
με το 12χρονο κορίτσι, το οποίο εκπόρνευε ο
53χρονος Μίχος, με αποτέλεσμα το κόμμα να
προχωρήσει στη διαγραφή του.

Αυτό δήλωσε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο
Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, Ανδρέας
Σπυρόπουλος.

Σημειώνεται ότι σε μια αντίστοιχη κίνηση είχε
προχωρήσει την προηγούμενη εβδομάδα και ο
ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο κύκλοι του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη είχαν διαψεύσει ότι απο-
καλύφθηκαν στοιχεία για την υπόθεση της
12χρονης.

Ηλεκτρολόγος και ιδιοκτήτης
καταστήματος στη Δυτική 

Αττική στις συνομιλίες με τη
12χρονη στα Σεπόλια

Νέα στοιχεία για τις ταυτότητες των ανθρώπων
που συνομιλούσαν με την 12χρονη έρχονται στο

φως της δημοσιότητας.

Ν
έα στοιχ εία για τις ταυτότητες των  αν θρώπων  που συν ομιλούσαν  με την  12χ ρον η μέσω της εφαρμογής
γν ωριμιών  έρχ ον ται στο φως της δημοσιότητας. Οπως αν αφέρει η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήν α»,
υπάρχ ει και τρίτο κομματικό στέλεχ ος που φέρεται ν α συν ομίλησε με την  αν ήλικη στα Σεπόλια κι ερευ-

ν άται αν  την  βίασε ή δέχ θηκε πορν ογραφικό υλικό. Πρόκειται για έν αν  39χ ρον ο, ο οποίος είν αι στέλεχ ος μεγά-
λου πολιτικού κόμματος, εκτός της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, με καταγωγή από μεγάλο ν ησί. Μάλιστα σύμφων α με τις
πληροφορίες της εκπομπής, ο συγκεκριμέν ος φέρεται ν α έχ ει θορυβηθεί πολύ από τις εξελίξεις στην  υπόθεση
της 12χ ρον ης.

Τα 2 ν έα πρόσωπα από τη Δυτική Αττική

Αίσθηση προκαλεί στην  τοπική κοιν ων ία της Δυτικής Αττικής πως μετά την  δημοσιοποίηση των  στοιχ είων
του Ιωάν ν η Σοφιαν ίδη, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε τη 12χ ρον η, 2 ν έα πρόσωπα από την  περιοχ ή ερευ-
ν ών ται καθώς είχ αν  συν ομιλίες με τη 12χ ρον η. Συγκεκριμέν α πρόκειται για έν αν  44χ ρον ο ηλεκτρολόγο και
έν αν  47χ ρον ο ιδιοκτήτη καταστήματος Ηλεκτρον ικών  στη Δυτική Αττική.
Συγκεκριμένα στη λίστα που ερευνά
η αστυνομία βρίσκονται
Ηλεκτρολόγος στη Δυτική Αττική, 44
ετών.
Ιδιοκτήτης καταστήματος ηλεκτρο-
νικών στη Δυτική Αττική, 47 ετών.

Ιατρός χειρουργός, με ειδικότητα
που σχετίζεται με παιδιά, συνεργάτ-
ης μεγάλου νοσοκομείου, 40 ετών.
Υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλης ένω-
σης Συνταξιούχων, 60 ετών.
Καθηγητής Αγγλικών, 45 ετών.
Σκηνοθέτης – ηθοποιός, 41 ετών.
Ραδιοφωνικός παραγωγός, 34 ετών.
Dj μουσικός από νησί του Αιγαίου, 38

ετών.
Οδοντίατρος σε νησί του Αιγαίου, 46
ετών.
Επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης ξενο-
δοχείου σε νησί του Αιγαίου, 48
ετών.
Διευθυντής πωλήσεων σε μεγάλη
πολυεθνική εταιρία, 45 ετών.
Στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας, 43
ετών.
Στέλεχος μεγάλης εταιρίας ναυτι-
λιακών έργων, 39 ετών.
Ελαιοπαραγωγός από την Αττική, 42
ετών.
Προγραμματιστής υπολογιστών –
Blogger, 43 ετών.

Προγραμματιστής υπολογιστών, 33
ετών.
Μηχανολόγος – Μηχανικός ΕΜΠ, 44
ετών.
Ιδιοκτήτης πρατηρίου καυσίμων στο
κέντρο της Αθήνας, 47 ετών.
Ιδιοκτήτης internet café στον Πειραιά,
40 ετών.
Ιδιοκτήτης καφετέριας σε νησί του
Ιονίου, 46 ετών.
Ιδιοκτήτης σκαφών αναψυχής, 39
ετών.
Εργολάβος οικοδομικών εργασιών
στην Ανατολική Αττική, 28 ετών.
Σεφ σε εστιατόριο της Αττικής, 32
ετών.
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Τ
ο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων και  το ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ Ασπροπύργου, σε

συνεργασία με το Σύλλογο Σκελετικής
Υγείας Πεταλούδα δίνει την ευκαιρία
σε 200 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
με οστεοπενία να συμμετάσχουν σε
μία σημαντική μελέτη, που αφορά την
παραγωγή ενός καινοτόμου
συμπληρώματος ασβεστίου.

Εάν ανήκετε στην κατηγορία αυτή,
σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή
στην μελέτη και να επωφεληθείτε των
εξειδικευμένων εξετάσεων που προ-
σφέρονται από το πρόγραμμα εντελώς
δωρεάν!

Οι εξετάσεις που παρέχονται είναι οι
εξής:

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
(DEXA)

Περιφερειακή ποσοτική αξονική
τομογραφία (pQCT) κνήμης

Αιματολογικός έλεγχος και
έλεγχος δεικτών του οστικού μετα-
βολισμού CTX και PINP

Εκτίμησης μυϊκής μάζας και λει-
τουργικότητας

Εκτίμηση δύναμης με το ψηφιακό
δυναμόμετρο KERN

Τις εξετάσεις θα εκτιμούν κάθε
φορά εξειδικευμένοι ιατροί, δίνον-
τας συμβουλές για την οστεοπενία
και την σκελετική υγεία γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες
και δηλώσεις συμμετοχής, παρακα-
λούμε επικοινωνήστε:
2132086698, 6979 25 25 70,
6979 25 10 25, info@osteo-
care.gr.

Συνάντηση με τον υπουργό Μετανάστευσης και
Ασύλου Νότη Μηταράκη είχε το μέλος της Πολιτι-
κής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας
Τσώκος, με τον οποίο συζήτησε ζητήματα σχετικά
με τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δήλωση του Ανδρέα Τσώκου  Μέλος Πολιτικής
Επιτροπής Ν.Δ. :

Ο Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου Νότης
Μηταράκης  έχει συνδέσει το όνομα του με την νέα
πολιτική για τους πρόσφυγες, με σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και περιορισμό της
παράτυπης μετανάστευσης στο Αιγαίο. 

Τον επισκέφθηκα ως καθ' ύλην αρμόδιο για τα
ζητήματα που αγγίζουν τη Δυτική Αττική, καθώς
και την πρόοδο των ανταποδοτικών έργων στις
τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν πρόσφυγες και
μετανάστες. 

Υπενθυμίζω πως στη δομή της Ελευσίνας φιλο-
ξενούμε Ουκρανούς πρόσφυγες, γεγονός που ξεκ-
λειδώνει πόρους για σημαντικά έργα ανάπτυξης
στην περιοχή. 

Όπως με διαβεβαίωσε ο Υπουργός, η εκταμίευση
των πόρων προχωρά κανονικά, με στόχο τα έργα
να αποδοθούν το συντομότερο στην τοπική κοι-
νωνία.

Συνάντηση Ανδρέα Τσώκου με τον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου
Νότη Μηταράκη για τα ζητήματα που αγγίζουν τη Δυτική Αττική

και την πρόοδο των ανταποδοτικών έργων 
στις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν πρόσφυγες και μετανάστες. 

Με ευχές και 
χαμόγελα οι Αγιασμοί

στους Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου 

Ασπροπύργου

Μ
ε ευχ ές και χ αμόγελα πραγματοποιήθηκαν  οι
αγιασμοί για την  έν αρξη της ν έας σχ ολικής χ ρο-
ν ιάς στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου

Ασπροπύργου. Η Αν τιδήμαρχ ος Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας, κ. Σοφία
Μαυρίδη επισκέφθηκε τους πέν τε παιδικούς σταθμούς,
μοίρασε δώρα και ευχ ήθηκε καλή, δημιουργική σχ ολική
χ ρον ιά γεμάτη όν ειρα, ελπίδες και στόχ ους στους λιλι-
πούτειους μαθητές, τους γον είς και τους εκπαιδευτι-
κούς των  σταθμών .
Στον  σύν τομο χ αιρετισμό της, η κ. Μαυρίδη, αφού
μετέφερε τις ευχ ές για καλή και εποικοδομητική σχολι-
κή χ ρον ιά, καθώς και την  αμέριστη στήριξη του
Δημάρχ ου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου Μελετίου, αν έφ-
ερε: «Τα παιδιά είν αι το μέλλον  του τόπου, είν αι το
αύριο της κοιν ων ίας μας για αυτό εργαζόμαστε σκληρά
και προσπαθούμε ν α τους μεταφέρουμε από την  τρυφ-
ερή ηλικία σωστά πρότυπα και μην ύματα. Κάθε χ ρόν ο
προσπαθούμε ν α εμπλουτίσουμε το παιδαγωγικό πρό-
γραμμα των  δομών  μας έτσι και φέτος θα εν τάξουμε το
θεατρικό εργαστήρι και μουσικό εργαστήρι κλασσικής
παιδείας. Εκ μέρους του Δημάρχ ου, κ. Μελετίου,
επίσης, η Αν τιδήμαρχ ος ευχ αρίστησε την  Διευθύν τρια
Παιδείας, Πολιτισμού & Νεολαίας κ. Σοφία Αν αστασιά-
δου, το προσωπικό της διεύθυν σης, τους άρτια εκπαι-
δευμέν ους παιδαγωγούς και όλο το προσωπικό
των σταθμών. 

Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων & ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Ασπροπύργου

Δωρεάν εξετάσεις για 200 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπενία 
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Με κάθε επιτυχ ία πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση του βιβλίου «Τα στάχ υα
της ψυχ ής» του Βαγγέλη Κουκούλογλου,
που διοργαν ώθηκε από τον  Δήμο Ελευ-
σίν ας και την  Κοιν ωφελή Επιχ είρηση.

Το βιβλίο, όπως μαρτυρά και ο τίτλος
είν αι αφιερωμέν ο στη μακραίων η ιστο-
ρία του Παν ελευσιν ιακού, που μετρά 91
χ ρόν ια ζωής.

Στην  παρουσίαση, που πραγματοποι-
ήθηκε στην  αίθουσα X-Bowling Art
Center παρευρέθηκαν  ο Δήμαρχ ος
Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όμου, ο Βου-
λευτής Δ. Αττικής και Γραμματέας της
Βουλής Βαγγέλης Λιάκος, ο Βουλευτής Δ.
Αττικής Γιώργος Τσίπρας, οι Αν τιδήμα-
ρχ οι, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι
του Δήμου Ελευσίν ας, ο Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Λευτέρης Κοσμόπουλος, εκπρό-
σωποι της 2023 Ελευσίς – Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, εν ώ με την

παρουσία του τίμησε την  εκδήλωση και
ο διαχ ρον ικός φίλος της πόλης κύριος
Αθαν άσιος Μαρτίν ος.

Από τον  αθλητικό χ ώρο βρέθηκαν
στην  εκδήλωση εκπρόσωποι όλων  των
τμημάτων  του Παν ελευσιν ιακού, ν έοι
και παλαίμαχ οι αθλητές και προπον -
ητές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρ-
ουσιάστηκαν  στιγμιότυπα από τα 91
χ ρόν ια ιστορίας του Παν ελευσιν ιακού,
αθλητές εν  εν εργεία, παλαίμαχ οι αλλά
και σπουδαίες αθλητικές προσωπικότ-
ητες της ομάδας που τίμησαν  το
«Στάχ υ» και έχ ουν  φύγει από τη ζωή.

Το βιβλίο του δημοσιογράφου και
συγγραφέα Βαγγέλη Κουκούλογλου
προλόγισαν  ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας
Αργύρης Οικον όμου, ο Πρόεδρος του
Παν ελευσιν ιακού Κώστας Αθαν ασίου,
οι πρώην  Πρόεδροι και μεγάλες αθλητι-

κές και διοικητικές μορφές της ομάδας
Αν τών ης Δασκαλάκης & Σπύρος
Τσούτσουρας, ο Πρόεδρος της ΕΠΣΔΑ
Κλέαρχ ος Τζαφέρης, ο Πρόεδρος της
Επιτροπής των  90 χ ρόν ων  του Παν ε-
λευσιν ιακού Παν αγιώτης Λιν άρδος, οι
αθλητικοί δημοσιογράφοι Βασίλης Σκου-
ν τής & Γιάν ν ης Θεοδωρακόπουλος και
φυσικά, ο συγγραφέας του βιβλίου Βαγ-
γέλης Κουκούλογλου.

Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας
Αργύρης Οικον όμου: «Τα στάχ υα της
Ψυχ ής του Βαγγέλη Κουκούλογλου, φέρ-
ουν  τον  πιο αν τιπροσωπευτικό τίτλο
για όλους εμάς που έχ ουμε αγαπήσει
τον  Παν ελευσιν ιακό. Μια ομάδα με
βαριά ιστορία, με μεγάλη πορεία που μας
έχ ει χ αρίσει στιγμές απόλυτης χ αράς και
συγκίν ησης. Η ομάδα βρίσκεται σε έν α
κρίσιμο σταυροδρόμι και θα πρέπει ν α
αν αλογιστούμε αν  όλα όσα έχ ει καταφ-
έρει ο Παν ελευσιν ιακός αρκούν  για ν α

ατεν ίσει το μέλλον  με αισιοδοξία. Ως
Δήμαρχ ος αλλά και ως άν θρωπος του
αθλητισμού, ον ειρεύομαι έν αν  Παν ελευ-
σιν ιακό όχ ι μόν ο με αθλητική δράση,
αλλά και κοιν ων ική. Έν αν  Παν ελευσι-
ν ιακό με υποδομές, ισόρροπη αν ά-
πτυξη των  τμημάτων  του, που θα εν θ-
αρρύν ει τους ν έους για τη συμμετοχ ή
τους στις Ακαδημίες! Έν αν  Παν ελευσι-
ν ιακό αν τάξιο των  αν θρώπων  που
τίμησαν  τη φαν έλα και πολλοί από
αυτούς μας βλέπουν  από ψηλά!  Εύχ ο-
μαι στον  Βαγγέλη, καλοτάξιδο το βιβλίο
του και ν α είν αι η αφορμή ν α βάλουμε
ξαν ά στην  καρδιά μας τον  Παν ελευσι-
ν ιακό. Και στα 100 χ ρόν ια της ομάδας
ν α γιορτάσουμε γεροί, δυν ατοί και αν α-
ν εωμέν οι! Συγχ αρητήρια στην  Κοιν ωφ-
ελή Επιχ είρηση Δήμου Ελευσίν ας και
στην  Αν τιπρόεδρο Σοφία Αδάμ για το
μεράκι και τη δουλειά που οδήγησαν  σε
αυτήν  την  άψογη διοργάν ωση».

Με μεγάλη επιτυχία η παρου-
σίαση του βιβλίου «Τα στάχυα

της ψυχής»
του Βαγγέλη Κουκούλογλου

Στιγμές συγκίνησης στον κατάμεστο χώρο
 του X-Bowling Art Center
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Ψηφιακή 
μαστογραφία 
από το ΚΕΠ 
Υγείας 
του Δήμου 
Αχαρνών 
και τη 
ΔΗΚΕΑ

Τ
η δυνατότητα προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού μέσω ψηφια-
κής μαστογραφίας, σε γυναίκες ηλικίας 40 έως 69 ετών, προσφέρουν για
ακόμα μια φορά τα ΚΕΠ Υγείας, του Δήμου Αχαρνών και η ΔΗΚΕΑ θέτοντας

σε προτεραιότητα την υγεία της γυναίκας. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί  την Παρ-
ασκευή 4 Νοεμβρίου στο Κέντρο Μαστού, στα Άνω Πατήσια (Τίρυνθου2) .

Η μετακίνηση προς και από το κέντρο εξέτασης θα γίνει με πούλμαν που θα
αναχωρήσουν στις 08:30 από το πάρκινγκ στη συμβολή των οδών Αρχαίου Θεάτρου
και Λιοσίων. Κάθε φορά, θα υπάρχει δυνατότητα εξέτασης δεκαπέντε γυναικών ενώ
τα έσοδα από την συμβολική χρηματική συνεισφορά των πέντε ευρώ, θα διατεθούν
υπέρ του Συλλόγου Φίλων του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργ-
υροι» το οποίο θα αναλάβει την εκτύπωση και την αποστολή των αποτελεσμάτων.

Το πρόγραμμα εξέτασης ακολουθεί τα επίσημα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργα-
νισμού Υγείας, σύμφωνα με τα οποία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει παρέλθ-
ει ένα έτος από την διεξαγωγή της τελευταίας μαστογραφίας. Η πρόσκληση για ψηφια-
κή μαστογραφία δεν απευθύνεται σε γυναίκες που ήδη πάσχουν ή έχουν εμφανίσει
στο παρελθόν καρκίνο μαστού. 

Οι εξεταζόμενες θα πρέπει να έχουν μαζί τους την παλιά μαστογραφία τους και να
φορούν μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να γνωρίζουν
τον ΑΜΚΑ τους και να μη ξεχάσουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Η ανάγκη επανε-
ξέτασης προσδιορίζεται στους 18-24 μήνες.

Η πρόληψη σώζει ζωές: Ο καρκίνος του μαστού είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ιάσι-
μος εάν διαγνωστεί και εντοπιστεί εγκαίρως. Ο Δήμος Αχαρνών στέκεται πάντα στο
πλευρό των γυναικών και στοχεύει στη εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων για
τη διασφάλιση της υγείας τους.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες στα τηλέφωνα:210-
2400850, 210-2478507.

Σ
τις 10/11 θα κατατεθεί  στο
δι καστήριο το σχέδιο
εξυγίανσης των ναυ-

πηγείων Ελευσίνας, σύμφωνα με
τις τελευταίες  εξελίξεις.

Όπως πληροφορείται  ο ot.gr, η
Cepal  που έχει  αναλάβει  τη
διαχείριση των δανείων της Alpha
Bank, και  εκπροσωπεί  όλους τις
ιδιώτες πιστωτές των ναυπηγείων,
ζήτησε την δεκαήμερη παράταση
προκειμένου να συγκεντρώσει
όλες τις απαραίτητες υπογραφές
και  ως νέα ημερομηνία κατάθεσης

του σχεδίου ορίσθηκε η 10
Νοεμβρίου.Κύκλοι  εκ μέρους της
ΟΝΕΧ διαβεβαιώνουν ότι  από
την πλευρά τους έχουν ολοκ-
ληρώσει  όλες τις διαδικασίες και
ότι  αυτό που αναμένεται  είναι  η
συγκέντρωση των απαραί τητων
υπογραφών και  εγγράφων εκ μέρ-
ους της CEPAL.

Υπενθυμί ζεται  ότι  την προη-
γούμενη εβδομάδα των σύνολο
των εργαζομένων των ναυπηγείων
Ελευσίνας συμβλήθηκαν με το σχέ-
διο εξυγίανσης που έχει  κατα-
ρτίσει  η ΟΝΕΧ

Μ
ια σημαντική συνεδρίαση
του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας Δυτι-

κής Αττικής, όπου τέθηκαν όλα τα
μείζονα θέματα πολιτικής προστασίας
της περιοχής της Δυτικής Αττικής, διε-
ξήχθη με συντονισμό του Αντιπεριφε-
ρειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη
Κοσμόπουλου, την Δευτέρα 31 Οκτω-
βρίου.

Με την  λήξη της αν τιπυρικής περιόδου
και εν  όψει της χ ειμεριν ής, οι εκπρόσω-
ποι όλων  των  εμπλεκομέν ων  φορέων ,
Πυροσβεστικής, Σωμάτων  Ασφαλείας,
Δήμων  της Δυτικής Αττικής και εθελον -
τών , συμφών ησαν  ότι έγιν αν  σωστοί
χ ειρισμοί, με άμεση επαφή και συν τον ι-
σμό ώστε ν α αποφευχ θούν  σοβαρότερ-
ες συν έπειες έκτακτων  φαιν ομέν ων  και
συν θηκών . 

Απολογισμός αν τιπυρικής περιόδου
2022

«Κάθε χ ρόν ο γιν όμαστε καλύτεροι, με
συν τον ισμό όλων  των  φορέων  που
αποδίδει με αμεσότητα στην  επέμβαση
στις έκτακτες καταστάσεις», όπως
συμφών ησαν  οι εκπρόσωποι των  σωμά-

των  ασφαλείας, εν ώ ο Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος ως συν τον ιστής τους ευχ α-
ρίστησε όλους για την  συν εργασία, που
διασφαλίζει ομαλότητα και συν έπεια
στην  διαχ είριση θεμάτων  πολιτικής προ-
στασίας, σώματα ασφαλείας, δήμους και
εθελον τές. 

Στην  εισήγησή του, αν αφορικά με τον
απολογισμό της αν τιπυρικής περιόδου, ο
Λευτέρης Κοσμόπουλος αν έφερε ότι
«Ευτυχ ώς ήταν  καλύτερη η φετιν ή χ ρο-
ν ιά από την  περσιν ή. Έγιν ε εξαιρετική
δουλειά από την  Πυροσβεστική, καθώς
πολλές πυρκαγιές αν τιμετωπίστηκαν
άμεσα χ ωρίς ν α πάρουν  διαστάσεις. 

Η Περιφέρεια Αττικής παρείχ ε μηχ α-
ν ήματα έργου και υδροφόρες και με
συν δρομή των  υδροφόρων  από όμορους
δήμους, όπως ο Δήμος Ελευσίν ας που
έστειλε σε όλες τις πυρκαγιές πάν τοτε σε
όλους τους δήμους υδροφόρες, αποτρέ-
ψαμε τα χ ειρότερα».

Με έργα πρόληψης σχ εδιάζει ν α αν τι-
μετωπίσει την  χ ειμεριν ή περίοδο, η Περ-
ιφέρεια Αττικής και ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος. 

Συγκεκριμέν α, στην  συν εδρίαση του
Συν τον ιστικού Πολιτικής Προστασίας
αν έφερε ότι σε συν εργασία με το Υπο-
υργείο Περιβάλλον τος ξεκιν ούν  σύν τομα
μελέτες για κατασκευή φραγμάτων
βαρύτητας σε περιοχ ές που έχ ουν
πληγεί από πυρκαγιές, όπως τα Βίλλια
και τα Γεράν εια όρη, αλλά και κρίσιμα
σημεία όπως τα ρέματα Γιώργη, Καμάρας,
Αλεποχ ωρίου. 

Η κατασκευή φραγμάτων  θα συμβάλλει
σημαν τικά στη συγκράτηση μεγάλης
ποσότητας ν ερού και στη μείωση της
ροής. 

Επιπλέον , η Περιφέρεια Αττικής έχ ει
προχ ωρήσει ή ολοκληρώσει σειρά αν τιπ-
λημμυρικών  έργων  στη Δυτική Αττική:
στην  Άν ω Ελευσίν α, στην  Μαγούλα,
στην  Νέα Πέραμο, στην  Αν ατολική

Λεκάν η Φυλής και στον  Ασπρόπυργο
γίν εται σε συν εργασία με τον  Δήμο
Ασπροπύργου μελέτη δικτύου ομβρίων
υδάτων  της παραλίας. 

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Λευτέρης
Κοσμόπουλος υπεν θύμισε ότι η Περιφ-
έρεια Αττικής έχ ει προχ ωρήσει σε μελέ-
τες οριοθέτησης και διευθέτησής ρεμά-
των  σε όλη τη Δυτική Αττική και ακόμα
«τρέχ ει» συμπληρωματική σύμβαση με
αν άδοχ ο του έργου για καθαρισμό ρεμά-
των  και άμεσα δημοπρατείται ν έο έργο
για ν α μην  υπάρξει ούτε μία ημέρα,
χ ωρίς κάλυψη στον  κρίσιμο αυτό τομέα.

Τέλος, αν αφερόμεν ος στην  περίοδο
των  χ ιον οπτώσεων , ο Λ. Κοσμόπουλος
αν έφερε ότι χ άρη στη συν εργασία των
Δήμων  και την  άμεση επέμβαση των
μηχ αν ημάτων  έργου της Περιφέρειας
Αττικής, δεν  υπήρξε καν έν α πρόβλημα
αποκλεισμών  ή άλλο, κατά τις χ ιον ο-
πτώσεις του περασμέν ου χ ειμών α, σε
αν τίθεση με άλλες περιοχ ές, αλλά παρέ-
μειν αν  αν οιχ τοί όλοι οι βασικοί κεν τρικοί
οδικοί άξον ες της Δυτικής Αττικής.

Η συν εδρίαση έκλεισε με θέματα αν τι-
σεισμικής προστασίας, με εισήγηση της
αν . Προϊσταμέν ης του τμήματος ετοιμότ-
ητας – Παροχ ής Βοήθειας ΟΑΣΠ Θέκλας
Θωμά.

ΣΣΟΟΠΠΠΠ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ - Σχεδιασμός για την χειμερινή περίοδο 
με έργα υποδομής, αντιπλημμυρικά και φράγματα βαρύτητας

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Στις 10/11 αναμένεται να κατατεθεί 
στο δικαστήριο το σχέδιο εξυγίανσης 
των ναυπηγείων Ελευσίνας
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Γ
ια το επίδομα θέρμανσης, τα
σενάρια για Fuel Pass 3,
όπως και για την πορεία του

πληθωρισμού στη χώρα μίλησε το
πρωί της Τρίτης (1/11) ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ειδικότερα, μιλώντας στον τηλεο-
πτικό σταθμό OPEN και σχολιάζον-
τας την εκτίμηση της Eurostat για τον
εναρμονισμένο πληθωρισμό στην
Ελλάδα τον Οκτώβριο, ο κ. Σταϊκούρ-
ας σημείωσε ότι ο νέος προϋπολογι-
σμός θα περιλαμβάνει πρόβλεψη
για πληθωρισμό εφέτος που θα
τείνει στο 10%, ενώ και το επόμενο
έτος θα παραμείνει υψηλός, αλλά
όχι σε αυτό το επίπεδο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονο-
μικών, η επιβράδυνση στον ρυθμό
ανόδου του πληθωρισμού «δεν είναι
στοιχείο πανηγυρισμού» και επανέ-
λαβε ότι απαιτούνται μέτρα σε ευρ-
ωπαϊκό επίπεδο.

Τι θα γίνει τελικά με το Fuel
Pass 3

Ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε εκ νέου
ότι τη συγκεκριμένη περίοδο υλοποι-
ούνται τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν

στη ΔΕΘ και απέκλεισε να υπάρξει
Fuel Pass 3. 

Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν αποκλείε-
ται να υπάρξουν νέα μέτρα το επό-
μενο έτος ανάλογα με τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας επα-
νέλαβε ότι -εκτός απροόπτου- θα
εκδοθεί μέσα στην εβδομάδα η ΚΥΑ
για το επίδομα θέρμανσης, με την
πλατφόρμα να ανοίγει εντός του
Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια, ο ίδιος υπενθύμισε
ότι συνεχίζεται για ένα ακόμη εξάμ-
ηνο ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση,
μεταφορές, κινηματογράφους, σχο-
λές χορού κ.ά.

Όπως επεσήμανε ο υπουργός
Οικονομικών, «αποτελεί στοιχείο
προβληματισμού η διόγκωση του
ιδιωτικού χρέους σε αυτές τις
κρίσεις» και τόνισε πως «είναι πολύ
σημαντικό για τη χώρα να πετύχει
τους δημοσιονομικούς στόχους»,
φέροντας ως παράδειγμα προς
αποφυγή τη Βρετανία που βρέθηκε
στο στόχαστρο των αγορών.

Επίδομα θέρμανσης: Οι δικαι-
ούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι
περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυρ-
ιά και έχουν διευρυνθεί τα περιου-
σιακά στοιχεία. Το ανώτερο ποσό
που μπορεί να λάβει ένα νοικοκυριό
είναι τα 800 ευρώ από 750 ευρώ
πέρυσι, και το κατώτερο τα 100
ευρώ. Όσοι δικαιούνται διπλάσιο θα
φτάσουν ακόμα και τα 1.600 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξά-
νονται για τους παλαιούς δικαιούχο-
υς:

σε 16.000 ευρώ για τον άγαμο
σε 24.000 ευρώ για τον έγγαμο με

προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε
παιδί

Για τους νέους δικαιούχους:

Στα περυσινά επίπεδα των
14.000 ευρώ και 20.000 ευρώ

Τα περιουσιακά κριτήρια διαμορ-
φώνονται ως εξής:

Το κριτήριο για το ύψος της
ακίνητης περιουσίας θα αυξηθεί
πιθανότατα από τις 180.000 ευρώ

στην περιοχή των 200.000 ευρώ,
ώστε να καλυφθούν όσοι το χάνουν,
λόγω αύξησης των νέων αντικειμε-
νικών τιμών. Θα παραμείνει στις
300.000 ευρώ αξία ακίνητης περιου-
σίας το κριτήριο για τους έγγαμους.

Πώς κάνετε αίτηση για επίδομα
θέρμανσης

Για να κάνετε αίτηση στο myθερ-
μανση (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ) θα πρέπει
να έχει ανοίξει πρώτα η πλατφόρ-
μα. Υπολογίζεται πως αυτό θα γίνει
αρχές Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια θα επιλέξετε αν θα
υποβάλλετε Αίτηση ένταξης στο
Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόμα-
τος, λειτουργώντας ως Δικαιούχος /
Υποψήφιος Δικαιούχος του Επιδόμα-
τος ή αν θα δηλώσετε τα χιλιοστά
των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα
στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας
λειτουργώντας ως Διαχειριστής-
Εκπρόσωπος των ενοίκων της.

Μπορείτε να ζητήσετε την ένταξη
σας στο μητρώο δικαιούχων του

επιδόματος θέρμανσης ή να
δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών
θέρμανσης που σας αναλογούν
στην πολυκατοικία και να επωφελ-
ηθείτε, αρκεί να καταναλώνετε για
θέρμανση:

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
φυσικό αέριο ή υγραέριο
καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ)
Τι πρέπει να κάνετε:

Επιλέξτε «υποβολή αίτησης» και
συνδεθείτε με κωδικούς Taxisnet

επιλέξτε «Εκδήλωση ενδιαφέρον-
τος»

επιλέξτε το καύσιμο που κατα-
ναλώνετε

συμπληρώστε τον αριθμό παρ-
οχής ρεύματος

επιλέξτε αν διαμένετε σε μονοκα-
τοικία ή πολυκατοικία

επιλέξτε αν είστε ιδιοκτήτης ή
ένοικος (συμπληρώστε τον ΑΦΜ του
ιδιοκτήτη)

συμπληρώστε έναν έγκυρο και
ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαρια-
σμού (IBAN) όπου θα πιστωθεί το
επίδομα

Θύματα ξυλοδαρμού έπεσαν
δύο αδέρφια, ένα κορίτσι και ένα
αγόρι , ηλικίας 15 και 19 ετών  από
μέλη μια συμμορίας αν ηλίκων
στον  Άγιο Δημήτριο το βράδυ της
Παρασκευής (28/10).

Οι ανήλικοι δράστες τους επι-
τέθηκαν  με στόχο να τους αρπά-
ξουν  ένα ρολόι και όσα χρήματα
είχαν  πάνω τους.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε, το από-
γευμα της επόμενης ημέρας, σε
πέντε συλλήψεις παιδιών  ηλικίας
από 13 έως 15 ετών  που φέρον -
ται ότι χτύπησαν  τα δύο αδέλφια
με σκοπό τη ληστεία.

Μαζί τους συνελήφθησαν  και οι
γονείς τους για παραμέληση επο-
πτείας ανηλίκου, ενώ με εισαγγε-
λική εν τολή αφέθηκαν  ελεύθεροι
αργότερα.

Την  προανάκριση για το περι-
στατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφα-
λείας Αγίου Δημητρίου.

Θύματα έπεσαν  και δύο
14χρον α κορίτσια πριν  λίγα
24ωρα   στη στάση των  λεωφορ-
είων , έξω από το κατάστημα
Bubble Tale, στην  Κηφισιά.

Αρχηγός της θηλυκής συμμο-
ρίας των  ανήλικων  κοριτσιών ,
φέρεται να είναι μια 15χρονη
αλβαν ικής καταγωγής, η οποία και
ενορχήστρωσε την  επίθεση κατά

των  δυο 14χρονων  επινοώντας
ασήμαντη αιτία. Προφασίστηκε
ότι η μια εκ των  δυο έκανε αρν -
ητικό σχόλιο για το ν τύσιμο της
ξαδέρφης της. Στη συν έχεια
κινήθηκε εναντίον  τους με απειλ-
ητικές διαθέσεις, παροτρύνοντας
να πράξουν  το ίδιο και οι υπόλοι-
πες φίλες της, επτά συνολικά.

Τα θύματα, δυο μαθήτριες της
3ης Γυμνασίου, περίμεναν  στη
στάση στο ρεύμα καθόδου της

λεωφόρου Κηφισίας όταν  τις
πλησίασαν  επτά κοπέλες ηλικίας
14 έως 16 ετών , οι οποίες φορ-
ούσαν  μαύρα ρούχα. Οι συγκε-
κριμένες κοπέλες ισχυρίστηκαν
ότι ένα από τα δυο 14χρονα
κορίτσια που περίμεν αν  στη
στάση, σχολίασαν  αρνητικά το
ν τύσιμο μιας από την  παρέα των
επτά.

«Ήταν  ψέμα και το χρησιμο-
ποίησαν  ως πρόφαση για να κιν -

ηθούν  απειλητικά εναν τίον  μας
και ν α προκαλέσουν  καυγά»
ανέφερε το ένα από τα δυο
14χρονα κορίτσια και πρόσθεσε:
«Εμείς καταλάβαμε τι πήγαινε να
συμβεί οπότε προσπαθήσαμε να
είμαστε ήρεμες και να μην  τις εξα-
γριώσουμε. Προσπαθήσαμε να
εξηγήσουμε ότι ουδέποτε σχολιά-
σαμε το παραμικρό. Ωστόσο
εκείν ες άρχισαν  να μας βρίζουν .
Μας αποκάλεσαν  «πατσαβούρ-
ες», «μαλακισμένες» και ότι θα
μας « γαμ….» εδώ και και τώρα. Η
μια από τις επτά κοπέλες που
φαινόταν  σα να ήταν  ο αρχηγός
τους, έκανε κίνηση ότι πάει να
βγάλει κάτι από τη ζακέτα της,
υπονοώντας ότι είχε μαζί της
μαχαίρι. Προσπαθήσαμε να πάρ-
ουμε τηλέφωνο τους γονείς μας
αλλά συνέχισαν  να μας απει-
λούν . Μάλιστα η φίλη μου, όταν
απομακρύνθηκε σε απόσταση
μερικών  μέτρων  από μέν α,
εκείν ες την  ακολούθησαν . Άρχι-
σαν  ν α την  ψάχν ουν  εν ώ
συν έχ ισαν  τις απειλές. Μας
απείλησαν  να μην  ξαναπατήσο-
υμε το πόδι μας στην  Κηφισιά».

Όμως το άγριο μπούλινγκ κατά
των  δυο 14χρονων  κοριτσιών
συνεχ ίστηκε. Η φερόμενη ως
«αρχηγός» των  επτά, σύμφωνα

με τις μαρτυρίες των  θυμάτων ,
έκανε κίνηση ότι μαζεύει τα μαλ-
λιά της, δήθεν  ότι προετοιμάζεται
να τις χτυπήσει με τις γροθιές
της. «Εμείς δεν  μιλήσαμε καν .
Είχαμε τρομοκρατηθεί.

Με ρώταγε επίμονα από ποια
περιοχή είμαι. Δεν  της είπαν  καν
ότι μέν ω στο Μαρούσι διότι
υπάρχει κόν τρα με την  Κηφισιά.
Όταν , δε, της είπα ψέματα ότι
μένω στη Κηφισιά για να με αφή-
σει να φύγω, εκείνη είπε ότι δεν
με πιστεύει διότι δεν  υπήρχε
λόγος να χρησιμοποιήσω το λεω-
φορείο» καταλήγει η 14χρον η
κοπέλα.

Από την  πλευρά της, η μητέρα
του ενός εκ των  δυο 14χρονων
κοριτσιών  εξήγησε πως πρόκειται
να καταγγείλει το περιστατικό στις
αστυν ομικές Αρχές. «Η
αστυνομία πρέπει να κάνει την
δουλειά της και να βρει αυτά τα
κορίτσια που με το έτσι θέλω τρο-
μοκρατούν  τα παιδιά μας» είπε
χαρακτηριστικά η Χριστίν α
Θεοδώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περι-
στατικό σημειώθηκε μπροστά
στα μάτια δεκάδων  περαστικών ,
ωστόσο κανείς δεν  επιχείρησε
να βοηθήσει τα δυο ανυπερά-
σπιστα ανήλικα κορίτσια.

Άγιος Δημήτριος: Συμμορία ανηλίκων ξυλοκόπησε 15χρονη
και τον αδερφό της για να τους ληστέψουν

Διαστάσεις επιδημίας τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού σε βάρος ανήλικων από συμμορίες συνομηλίκων τους

Επίδομα θέρμανσης: Έρχεται η ΚΥΑ, 
ανοίγει η πλατφόρμα - Τα νεότερα
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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

Έργο «Κατασκευή Συλλεκτήρα και Δεξαμενής Ανάσχεσης προϋπολογισμού
8.352.158,00 ευρώ»

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του κύριου συλλεκτήρα ομβρίων Σ2
και της υπόγειας δεξαμενής ανάσχεσης Δ2. Ο συλλεκτήρας ομβρίων Σ2 απο-
στραγγίζει την επιφανειακή απορροή του βορειοδυτικού τμήματος του Παλαι-
ού Οικισμού Αχαρνών και πιο συγκεκριμένα την περιοχή μεταξύ των οδών:
Αγ. Τριάδος, Αριστοτέλους και Κολοκοτρώνη. 

Ο συλλεκτήρας Σ2 οδεύει στην οδό Αγίας Τριάδος και οδό Κολοκοτρώνη και
θα εκβάλλει στον αγωγό διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς στη διασταύρωση
των οδών Κολοκοτρώνη και Βαρελά. 

Η δεξαμενή ανάσχεσης Δ2 έχει όγκο αποθήκευσης 7.400m3 και το ωφέλιμο
ύψος της είναι 7.0m. Είναι τοποθετημένη στο οικοδομικό τετράγωνο ΟΤ 1227
μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη, Φυλής και του ρέματος της Εσχατιάς. Η δεξα-
μενή ανάσχεσης θα τροφοδοτείται από πλευρικό υπερχειλιστή από το Συλλεκ-
τήρα Σ2 και θα εκκενώνεται με αντλιοστάσιο προς τον αγωγό διευθέτησης του
ρέματος Εσχατιάς. 

Έργο Αντιπλημμυρικής Προστασίας Ευρύτερης Περιοχής Παλαιού Οικι-
σμού Αχαρνών και κατασκευής Δεξαμενών Ανάσχεσης προϋπολογισμού
21.600.000,00 ευρώ

Η κατασκευή του έργου θα αντιμετωπίσει τα έντονα προβλήματα που
οφείλονται στα πλημμυρικά φαινόμενα της ευρύτερης περιοχής του παλαιού
οικισμού Αχαρνών. Η  μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας αφορά σε:

Οριστική υδραυλική μελέτη δεξαμενής ανάσχεσης όγκου 25.085 m3 και των
έργων προσαγωγής, υπερχείλισης, προσαγωγής και εκβολής στο Ρέμα Εσχα-
τιάς.

Επικαιροποίηση της οριστικής μελέτης των έργων αποχέτευσης ομβρίων
συνολικού μήκους 8,260 km της κεντρικής και νότιας ζώνης της ευρύτερης
περιοχής παλαιού οικισμού Αχαρνών.

Η κεντρική ζώνη αποχετεύεται στον συλλεκτήρα Σ3 που προβλέπεται στις
οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Παγκάλου και η νότια ζώνη αποχετεύεται
στον συλλεκτήρα Σ1 στις οδούς Λιοσίων και Δεκελείας.
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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 " 
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2.253 επιπλέον προσλήψεις 
αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Τ
ις προσλήψεις 2.253 επιπλέον  αν απληρωτών  εκπαιδευτικών  αν ακοίν ωσε το
υπουργείο Παιδείας, οι οποίες θα καλύψουν  τις κεν ές θέσεις στα σχ ολεία όλων
των  βαθμίδων .

Οι προσλαμβαν όμεν οι οφείλουν
ν α παρουσιαστούν  και ν α αν αλά-
βουν  υπηρεσία από τη Δευτέρα 7
έως και την  Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022,
πλην  των  προσλαμβαν όμεν ων  στο
Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας
οι οποίοι θα εν ημερωθούν  για την
προθεσμία αν άληψης υπηρεσίας
μετά την  υπογραφή της σχ ετικής
υπουργικής απόφασης.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχ ολικές μον άδες (για τις περιπτώσεις που
απαιτείται) και αν άληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβαν όμεν οι οφείλουν  ν α αν ατρέξουν
στην  διεύθυν ση www.minedu.gov .gr/anaplirotes όπου έχ ουν  αν αρτηθεί οι απαρ-
αίτητες πληροφορίες και διευκριν ίσεις. Συγκεκριμέν α προσλαμβάν ον ται:

Στην  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:
518 εκπαιδευτικοί κλάδων /ειδικοτήτων  στη γεν ική εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

α) 1.681 εκπαιδευτικοί κλάδων /ειδικοτήτων  στη γεν ική εκπαίδευση,
β) 18 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχ ολεία για τη διδασ-

καλία μουσικών  ειδικεύσεων , και
γ) 20 εκπαιδευτικοί κλάδων /ειδικοτήτων  στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας

των  ΕΠΑΛ.

Επιπλέον , διατέθηκαν  για πρόσληψη στη Σιβιταν ίδειο Δημόσια Σχ ολή Τεχ ν ών  και
Επαγγελμάτων , με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 16 αν απληρωτές
κλάδων /ειδικοτήτων  Β/θμιας Εκπ/σης (2 εκ των  οποίων  για την  υλοποίηση της
πράξης «Μια Νέα Αρχ ή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχ ολικών  Μον άδων  ΕΠΑΛ»).



Tετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 θριάσιο-13  

Κ14
Από τους Υπεύθυν ους του

Εκπαιδευτικού Προγράμματος
και τους συν εργάτες τους

καλούν ται την  ΤΕΤΑΡΤΗ
2/11/2022 και ώρα 15.00 στο
γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές με αθλητική
περιβολή (άσπρη μπλούζα -
μαύρο

σορτσάκι - άσπρες κάλτσες -
επικαλαμίδες) και ν α έχ ουν  μαζί
φωτοτυπία της κάρτας υγείας:

1. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΜΑΣ
2. ΒΕϊΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ
3. ΓΟΥΒΑΣ ΜΙΜΑΣ
4. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΔΥΝΑΜΗ
5. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
6. ΚΑΛΙΟΝΙΔΗΣ ΣΚΟΡΠΙΟΣ
7. ΚΑΝΤΕΝΑ SOCCERLAND
8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
9. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ ΕΡΜΗΣ

10. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΡΜΗΣ
11. ΚΙΑΝΖΕΦ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
12. ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΟΚ
13. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
14. ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΟΚ
15. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΥΝΑΜΗ
16. ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
17. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
18. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
19. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ SOC-

CERLAND
20. ΡΑΠΤΗΣ ΕΡΜΗΣ
21. ΣΕΪΝΤΟΛΙ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΟΝΤΙΩΝ
22. ΤΙΦΙΛΙΔΗΣ ΕΡΜΗΣ
23. ΤΣΙΑΠΑΣ ΠΕΡΑΜΟ
24. ΤΣΙΓΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
25. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ

26. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΥΝΑΜΗ
27. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ SOC-

CERLAND

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ16 2007

Κ16
Από τους Υπεύθυν ους του

Εκπαιδευτικού Προγράμματος
και τους συν εργάτες τους

καλούν ται την  ΤΕΤΑΡΤΗ
2/11/2022 και ώρα 15.00 στο
γήπεδο ΄΄ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄ για

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές με αθλητική
περιβολή (άσπρη μπλούζα -
μαύρο

σορτσάκι - άσπρες κάλτσες -
επικαλαμίδες) ) και ν α έχ ουν
μαζί φωτοτυπία της κάρτας

υγείας:

1. ΑΛΑΜΑΝΟΣ
2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Τ)

3. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ
4. ΓΚΙΛΑΠΗΣ
5. ΓΚΙΝΗΣ
6. ΖΑΡΚΑΔΑΚΗΣ
7. ΖΕΡΒΟΣ
8. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ
9. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ (Τ)
10. ΚΑΤΑΚΟΣ
11. ΚΕΛΛΗΣ
12. ΚΟΡΡΕΣ
13. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
14. ΛΑΓΙΟΣ
15. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Α.
16. ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ Γ.
17. ΜΑΡΝΕΖΟΣ
18. ΜΑΥΡΙΔΗΣ
19. ΜΟΥΧΟ

20. ΜΥΡΤΑΪ
21. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
22. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
23. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
24. ΣΑΧΙΠ
25. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
26. ΤΣΑΛΑΒΡΕΤΑΣ
27. ΤΣΙΓΚΟΛΑΣ
28. ΤΣΙΚΑΛΑΣ
29. ΦΟΛΕΡΟΣ
30. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.EMAIL
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : GIANNISFA-
TOLIAS@GMAIL.COM

ΕΠΣΔΑ: Κλήση αθλητών προεθνικής ομάδας 
κ15-κ16 σήμερα στην Γκορυτσά

ΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΗΣ Κ14 2009

Α-Β ΈΣΚΑΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ : Ηττα οι γυναίκες νίκη οι
άνδρες της Ενωσης Νέας Περάμου

Για την  4η αγων ιστική και
τον  1ο όμιλο της Α ΕΣΚΑΝΑ
γυν αικών  η Εν ωση Νέας
Περάμου γν ώρισε την  ήττα
εκτός έδρας από τους Κυρία-
ρχ ους.

1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ –ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ 61-38

Διαιτητές :  Γεράν ιος-
Μαυρέλης

Δεκάλεπτα :  16-6,37-10,48-
23, 61-38

ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ (Γαν ωτή)  :
Χάλιου 6,Σταμάτη 15,Δρέν η
5,Νικολαίδου 12(2),Σερέτη
9(1),Μαυράκη 12,Ρούσση 2

ΕΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ (Μπόρας): Πν ε-
υματικάκη 5(1),Χρον οπούλου
12(1),Κουρμπέτη 4,Χρον ο-
πούλου 4,Παν ούση 4, Ιωακείμ
3 ,Τσαγκαράκη 6.

ΡΕΠΟ ΓΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 8

2 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΑΟ  7

3 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        6
4 ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ           5
---------------------------------------

----------------------------------
5 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

4
6 ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ       3
7 ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ          3

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΣΤΙΚΗ
(5Η)

06/11/22 20.00 ΚΛ
ΜΑΝΔΡΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΓΑΣ
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ

06/11/22 ΡΕΠΟ  -
ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ

06/11/22 19.30 1ο ΚΛ Ν
ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΙΩΝΙΚΟΣ
ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΟ 06/11/22 19.00
ΚΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΟ ΕΥΡΥΑΛΗ ΑΓΟΓ

ΒΈΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ: Νίκη
η Εν ωση Νέας Περάμου
Μεγάρων

Για την  4η αγων ιστική της
Β΄ΕΣΚΑΝΑ αν δρών  η Εν ωση

Νέας Περάμου επικράτησε
εκτός έδρας 63-56 της Δάφν ης
Αγίου Δημητρίου.

ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ –ΕΝ.
ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ  56-63

Διαιτητές: Τζίμης , Ερμίδης
Δεκάλεπτα: 17-14, 29-32,

43-46, 56-63

ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αρβαν ίτης):
Βαρδάκας 2, Βούτας 15,
Σημαιόπουλος Άμερσον
5(1),Τσακαν ίκας 5(1),
Τσιούτσιας 13(1) ,Αθαν α-
σούλας 4, Γεωργιάδης 4, Κρα-
ν ιάς  ,  Σιέττος, Βούλτσης
Λάμπρου 8(2)

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΜΕΓΑΡΩΝ  (Αράπης, Μπόρ-
ας): Κον τόπουλος 8(1), Καραϊ-
σκος 17 (3), Τσέλιος 10(2),
Αν τιπάτης 12(1) ,  Στεφάν ου
7, Μπούρας 7, Γαβαλάς
,΄Σάλτας , Τηγάν ης ,  Σαμλής
2, Καπέτσης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ  8

2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ  8

3 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΣ  8
4 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΑΟ 7
5 ΑΟ ΒΑΡΗΣ «Ο

ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ» 7
6 ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

7
7 ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ

7
8 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

6
9 ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ 5
10 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ   5
11 ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ   4
12 ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ  4
13 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ -

ΜΟΣΧΑΤΟΥ  4
14 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ  4

Η επόμεν η (5η) αγων ιστική :

03/11/2022 21.15 ΚΛ ΣΕΦ Β
ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΝΕΟΛΑΙΑ

03/11/2022 22.00 ΚΛ ΠΑΝ
ΣΑΛΠΕΑΣ ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΠΑΛΙΑΣ
ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΟ

03/11/2022 21.45 ΚΛ
ΑΛΙΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΟ

03/11/2022 21.15 1ο ΚΛ Ν
ΠΕΡΑΜΟΥ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΙΞΩΝΗ ΑΕΓ
03/11/2022 21.45 ΚΛ
ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΦΙΑΛΗΣ ΑΠΣ ΑΟ ΒΑΡΗΣ
«Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ»

03/11/2022 21.30 ΚΛ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΟΔ
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΕ

03/11/2022 21.30 ΚΛ ΝΕΟ
ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ -
ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΟ

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο
ΧΛΜ, 193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
213 200640
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46
674 - 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιμεναρχείο 210 55 42 454

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόμιο Ελευσίνας 210 55 05
000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48
046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42
412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108
210 55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42
299 - 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46
564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο Διανομής ) Κυπραίου
146 210 55 62 769
Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19
776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46
019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100

ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47
215,  FAX : 210 58 19 841, email :
gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20
47 262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213
20 47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58
11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268
, 213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
: 213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20
47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Yπάλληλος πωλήσεων  για το κατάστημα  pet-shop ζωοτροφών
της Ελευσίν ας 20ο χιλ ΝΕΟΑΚ, πλήρης απασχόληση.ΔΕΥ-ΠΑΡ

09:00-17:00 ΣΑΒ 08:00-15:00, με έν α ρεπό την  εβδομάδα..
Γν ώστης  υπολογιστών , επιθυμητή εμπειρία σε αν τίστοιχα καταστήματα.

Για βιογραφικά στο e-mail grosyn@outlook.com

Κυρία, στην περιοχή της
Ελευσίνας, άνεργη, αναζητά 

απογευματινή εργασία σε γραφείο,
ιατρείο, διαγνωστικό κέντρο, 

υποδοχή- γραμματειακή
υποστήριξη, σε κατάστημα 

λιανικής, φροντιστήριο.
Απόφοιτη Αμερικανικού

Κολλεγίου, Proficiency, ECDL.
ΤΗΛ:  693 724 3938

ΓΑΜΟΣ

Ο ΦΩΤΙΑΔΗΑ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΙΟΝΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΣΤΑΝΚΟΒΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΩΝΟΡΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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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Η HELLENiQ ENERGY θα διαθέσει δωρεάν το πετρέλαιο θέρμανσης
στα μεγαλύτερα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία και μονάδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Μία σημαντική νέα προσφορά της
HELLENiQ ENERGY για τη στήριξη
της δημόσιας υγείας, ανακοίνωσαν

ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
HELLENiQ ENERGY κ. Γιάννης Παπαθα-
νασίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ.
Ανδρέας Σιάμισιης, κατά τη διάρκεια ειδικής
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Υπο-
υργείο Υγείας, παρουσία του Υπουργού κ.
Θάνου Πλεύρη, της Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού Υγείας κας Μίνας Γκάγκα, των Διοικητών
των αρμόδιων Υγειονομικών Περιφερειών,
καθώς και των Διοικητών των Παιδιατρικών
Νοσοκομείων. 

Συγκεκριμένα, η HELLENiQ ENERGY θα καλύψει,
μέσα από τις εταιρίες του Ομίλου ΕΛΠΕ και ΕΚΟ,
όλες τις ανάγκες του χειμώνα σε πετρέλαιο θέρ-
μανσης ΕΚΟ στα μεγαλύτερα Δημόσια Παιδιατρικά
Νοσοκομεία της χώρας, «Η Αγία Σοφία», «Πανα-
γιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» και «Παίδων Πεντέλ-
ης» στην Αττική, καθώς και στις παιδιατρικές
νοσηλευτικές μονάδες του Ιπποκράτειου Νοσοκο-
μείου στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Υπε-
υθυνότητας, η HELLENiQ ENERGY έρχεται εγκαίρ-
ως να συνδράμει στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο
που έχει διαμορφώσει η παγκόσμια ενεργειακή
κρίση, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ζεστού
περιβάλλοντος στις παιδιατρικές μονάδες, όπου οι
μικροί ασθενείς, οι οικογένειές τους, οι γιατροί και
οι νοσηλευτές, συνεχίσουν να δίνουν τη δική τους
μάχη. 

Από αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία εντάσσε-
ται σε μια σειρά από δράσεις με επίκεντρο τα παι-
διά που αναλαμβάνει η HELLENiQ ENERGY, εκτός
από πάνω από 30.000 παιδιά που νοσηλεύονται
σε ετήσια βάση στα συγκεκριμένα παιδιατρικά
νοσοκομεία και μονάδες, θα απελευθερωθούν

πόροι και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ως σταθερός αρωγός της
ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, η HELLENiQ
ENERGY στηρίζει διαχρονικά τις δημόσιες δομές
υγείας, καλύπτοντας έκτακτες ανάγκες με δωρεές
εξοπλισμού και αναλωσίμων, όπως ακριβώς έπρα-
ξε και τα προηγούμενα δύο χρόνια με τη διαχείρι-
ση της πανδημίας. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της
HELLENiQ ENERGY κ. Γιάννης Παπαθανασίου,

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης επε-
σήμανε: «Η πανδημία μάς υπενθύμισε
τα τελευταία δύο χρόνια ότι δεν
υπάρχει σημαντικότερο αγαθό από την
ίδια την υγεία μας. 

Πιστοί στη δέσμευσή μας να υπο-
στηρίξουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
ανακοινώσαμε σήμερα μία ουσιαστική
προσφορά της HELLENiQ ENERGY στη
δημόσια υγεία – την προσφορά πετρε-
λαίου θέρμανσης στα παιδιατρικά
νοσοκομεία και μονάδες στην Αττική
και τη Θεσσαλονίκη. Το θεωρούμε
ηθική ευθύνη και καθήκον μας να
στηρίξουμε όσους το έχουν ανάγκη, σε
αυτή τη δυσμενή συγκυρία».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ.
Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε: «Η ενέργεια
αυτή έρχεται να στηρίξει ουσιαστικά το
Εθνικό Σύστημα Υγείας και, κυρίως, να
σταθούμε δίπλα στα παιδιά, φρον-
τίζοντας η διαμονή τους στις παιδιατρ-
ικές κλινικές να είναι όσο πιο ζεστή
γίνεται, καλύπτοντας τις ανάγκες σε
πετρέλαιο θέρμανσης των εν λόγω παι-
διατρικών νοσοκομείων, για το φετινό
Χειμώνα.  

Ο κλάδος της υγείας μας αποτελεί ένα από τους
πυλώνες των δράσεων μας όπου έμπρακτα έχουμε
δείξει τη στήριξη μας σε αυτούς που την έχουν
περισσότερο ανάγκη αλλά και συνδράμοντας και
εμείς με το τρόπο μας σε ένα σύστημα και το στε-
λεχιακό του δυναμικό που τα τελευταία χρόνια έχει
δώσει το καλύτερο του εαυτό στη διαχείριση της
κρίσης.»

Ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης, υπογράμ-
μισε: «Η σημερινή σημαντική πρωτοβουλία της
ΗELLENiQ ENERGY στο πλαίσιο της εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης, καλύπτει ενεργειακά πλήρως με
πετρέλαιο τα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας,
Παίδων Αγία Σοφία, Παίδων Αγλαΐα Κυριάκου και
το Παίδων Πεντέλης, καθώς επίσης και τις παιδια-
τρικές κλινικές του Ιπποκράτειου της Θεσσα-
λονίκης. 

Αυτή η πρωτοβουλία γίνεται σε μια δύσκολη
συγκυρία που βιώνουμε αναφορικά με την ενερ-
γειακή κάλυψη και απευθύνεται σε πάνω από
30.000 μικρούς ασθενείς

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο για αυτή την πρωτοβουλία
και την έμπρακτη στήριξη τους στο ΕΣΥ, που έχει
να κάνει με την ενεργειακή κάλυψη των παιδιατρ-
ικών νοσοκομείων μας.»

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κα Μίνα Γκάγ-
κα, δήλωσε: «Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά
μου για την πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την
ΗELLENiQ ENERGY, όχι από μας. Και αυτό είναι
πάρα πολύ σημαντικό γιατί ήρθε μια εταιρεία και
μας είπε “θέλουμε να στηρίξουμε το Εθνικό
Σύστημα Υγείας. Θέλουμε να στηρίξουμε ιδιαίτερα
τα παιδιατρικά νοσοκομεία”. 

Κι έτσι συζητήσαμε μαζί και είπαμε να στηριχθ-
ούν φυσικά τα Παίδων, τα νοσοκομεία στην Αθήνα
που δέχονται το μεγαλύτερο όγκο των παιδιών,
αλλά επίσης το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσ-
σαλονίκης που είναι ο προπομπός του πανεπι-
στημιακού παιδιατρικού νοσοκομείου, εκεί όπου
θα μεταφερθούν δηλαδή οι Πανεπιστημιακές παι-
διατρικές κλινικές που σήμερα εξυπηρετούν το
μεγαλύτερο όγκο των παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα.
Είναι μια πάρα πολύ σημαντική χειρονομία για μας,
γιατί τα κόστη της ενέργειας έχουν ανέβει πάρα
πολύ και για τα νοσοκομεία. Είναι σημαντικό και
για τα νοσοκομεία και για τους μικρούς μας ασθε-
νείς, αλλά και όσους εργάζονται γι’ αυτούς, ώστε
να τους παρασχεθεί αυτή η στήριξη.»

Από αριστερά): ο Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Δημήτρης Τσαλικάκης, ο Διοικ-
ητής της 1ης ΥΠΕ Παναγιώτης Στάθης, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Ιωάννης Κωτσιόπου-
λος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου της HELLENiQ ENERGY Γιάννης Παπαθανασίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος

της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης, ο κοινός Διοικητής των Παιδιατρικών Νοσοκομείων
«Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία» Εμμανουήλ Παπασάββας, δίπλα του η Αναπ-
ληρώτρια Διοικήτρια του «Παίδων Πεντέλης» Ευσταθία Κατοίκου και δεξιά ο Αναπληρωτής Διοικητής

του Παίδων «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» Ανδρέας Τόσκας.


