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Α’ ΕΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ (5η αγ.):
Ήττα η ακαδημία Ελευσίνας

ΕΠΣΔΑ:Το αγωνιστικό πρόγραμμα του
Σαββατοκύριακου στηνΆκαι Β΄κατηγορία

Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ 2ος ΟΜΙΛΟΣ:
Ο Πανελευσινιακός στο Αιγάλεω

ΕΕΝΝΑΑ  ΒΒΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΙΙΟΟ  ΚΚΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ

ΥΥππεεγγρράάφφηη    ηη  δδααννεειιαακκήή  σσύύμμββαασσηη  σσττοο
ΤΤααμμεείίοο  ΠΠααρραακκααττααθθηηκκώώνν  &&  ΔΔααννεείίωωνν

Νέο e-mail απάτη 
με τα στοιχεία του Βουλευτή 

Δυτικής Αττικής
Γιώργου Κώτσηρα

Πώς γίνεται η προσπάθεια εξαπάτησης
των ανυποψίαστων πολιτών

σσεελλ..  1122--1133

Ελευσίνα: 
Στόχος αγνώστων το

αυτοκίνητο ιδιοκτήτη
καφετέριας

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα

σσεελλ..  33

σσεελλ..22

Συχνή η εμφάνιση τους σε χώρους δίπλα στο 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί,

στον Διομήδειο Κήπο και τη Λίμνη Κουμουνδούρου

Επιχειρήσεις «σύλληψης» και
απομάκρυνσης αγριόχοιρων από

αστικές περιοχές

Έκθεση Ζωγραφικής με έργα 
ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας

Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες «Όλοι Εμείς»  

Στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας από 2 έως 10
Νοεμβρίου - Είσοδος ελεύθερη

σσεελλ..  88

Μειώθηκε η ανεργία 
τον Σεπτέμβριο

Πτώση στο 11,8% σύμφων α με την  ΕΛ.ΣΤΑΤ
σσεελλ..  99

 ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ  

17χρονος
εντοπίστηκε

νεκρός 
με τραύμα
από όπλο

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

ΣΣεελλ..  33

σσεελλ..  22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επι-
στρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα 

δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της
εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Καιρός:Συννεφια Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ερμαίος, Ερμαίας

Ιωαν ν ίκιος, Ιωαν ίκιος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α & 

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
MEDICARE PHARMACIES - ΕΛΕΝΗ Κ ΣΤΥΛΙΑΡΑ

ΑΘΗΝΑ Γ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΟΕ Λεωφόρος Εθνικής
Αντιστάσεως 88, 2105541216

MANΔΡΑ
Ροκάς Δημήτριος Π., Σαλαμίνος 7  - Εργατικές

Κατοικίες, 2105541344

Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

ΑΧΑΡΝΕΣ
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ

Πάρνηθος 23,2102400178

Σ
υνεχίζονται οι
απόπειρες επι-
τήδειων να εξα-

πατήσουν ανυποψίαστο-
υς πολίτες με νέο διακι-
νούμενο ψευδεπίγραφο
μήνυμα.

Μάλιστα, στην προ-
σπάθεια εξαπάτησης
χρησιμοποιούνται από
τους δράστες τα στοιχεία του υφυπουργού Δικαιοσύνης
και Βουλευτή Δυτικής Αττικής, Γεωργίου Κώτσηρα, του
γενικού γραμματέα Δημοσίας Τάξης, Μιχαήλ Καραμα-
λάκη, του αρχηγού της Αστυνομίας Κύπρου, Στυλιανού
Παπαθεοδώρου, και του προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της Europol, Jérôme Bonet.

Παράλληλα, στην προσπάθειά τους να προσδώσουν
«αληθοφάνεια» στη σχετική επιστολή χρησιμοποιούν τα
λογότυπα της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αστυνομίας
Κύπρου, του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και δικα-
στικών Αρχών και Αρχών επιβολής του νόμου.

Πώς γίνεται η προσπάθεια εξαπάτησης των
ανυποψίαστων πολιτών

Πιο αναλυτικά, οι δράστες προσποιούμενοι τις
αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές, διακινούν επιστολή
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και προσπαθ-
ούν να εξαπατήσουν τους πολίτες-χρήστες του δια-
δικτύου, με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτης τους
εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφίας και άλλων
αδικημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι το συγκεκριμένο
μήνυμα είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και
αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να
εξαπατήσουν/παραπλανήσουν τους πολίτες και ακο-
λούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος.

Η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί τους πολίτες να μην ανταπο-
κρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα
καθώς και «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία για
αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό.

Νέο e-mail απάτη με τα στοιχεία του Βουλευτή 
Δυτικής Αττικής Γιώργου Κώτσηρα
Πώς γίνεται η προσπάθεια εξαπάτησης των ανυποψίαστων πολιτών

ΕΕΝΝΑΑ  ΒΒΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΙΙΟΟ  ΚΚΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη  δδααννεειιαακκήή  σσύύμμββαασσηη  

σσττοο  ΤΤααμμεείίοο  ΠΠααρραακκααττααθθηηκκώώνν  
Στο Ταμείο Παρακαταθη-

κών & Δανείων, υπεγράφη η
δανειακή σύμβαση για την
υλοποίηση δύο μεγάλων
έργων του Δήμου Ελευσίνας,
τα οποία χρηματοδοτούνται
από το πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης».

Πρόκειται για την  εκπόν ηση
μελέτης κατασκευής του Μουσι-
κού Γυμν ασίου – Λυκείου Ελευ-
σίν ας αλλά και για τη συν τήρη-
ση σχ ολικών  μον άδων  και
αν οιχ τών  αθλητικών  χ ώρων
και συγκεκριμέν α, για το 1ο &
3ο Γυμν άσιο Ελευσίν ας και το
Δημοτικό Στάδιο «Αν δρέας
Δασκαλάκης».

Αν αφορικά με την  κατασκευή του Μουσικού Σχ ο-
λείου, η μελέτη αφορά στην  κατασκευή κτηρίου εμβα-
δού περί τα 4.176m2 σε 2 ορόφους (ισόγειο και όρο-
φος) και επιπρόσθετα υπόγειου βοηθητικού χ ώρου
περί τα 816m 2 . 

Σκοπός της κατασκευής του μουσικού Γυμν ασίου-
Λυκείου, που αποτελεί και πάγιο αίτημα των  αν θ-
ρώπων  της πόλης, είν αι η αν αβάθμιση της παρεχ ό-
μεν ης παιδείας και των  δυν ατοτήτων  επιλογής μόρφ-
ωσης που παρέχ ον ται στη ν έα γεν ιά.

Τα ποσά με τα οποία έχ ει χ ρηματοδοτηθεί ο Δήμος
Ελευσίν ας για τα παραπάν ω έργα αγγίζουν  τα 2 εκα-
τομμύρια ευρώ.

Αξίζει ν α αν αφερθεί, πως οι μέχ ρι τώρα προτάσεις
που έχ ουν  κατατεθεί προς χ ρηματοδότηση από τον

Δήμο Ελευσίν ας έχ ουν  γίν ει δεκτές στο σύν ολό τους.
Όπως αν έφερε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης

Οικον όμου: «Η υπογραφή της δαν ειακής σύμβασης
μας φέρν ει έν α ακόμη βήμα πιο κον τά σε δύο σημαν -
τικά έργα για την  Ελευσίν α. Η αν έγερση του Μουσι-
κού Σχ ολείου που για χ ρόν ια παρέμεν ε μία βαλτω-
μέν η υπόθεση μπαίν ει πλέον  σε τροχ ιά υλοποίησης.
Φυσικά, έπον ται περαιτέρω διαδικασίες, ωστόσο, τα
πρώτα βήματα έχ ουν  γίν ει. Με την  Τεχ ν ική Υπηρεσία
του Δήμου μας και τον  Αν τιδήμαρχ ο Θαν άση Μαυρο-
γιάν ν η υποβάλλουμε στοχ ευμέν ες προτάσεις προς
χ ρηματοδότηση και μέχ ρι στιγμής έχ ουν  εγκριθεί
όλες. Χρειάζεται υπομον ή για όσα έρχ ον ται και
σκληρή δουλειά από εμάς, που ως διοίκηση έχ ουμε
την  ευθύν η της πόλης».
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Σ
ύσκεψη και διαβούλευση με θέμα
την  εκτίμηση του αριθμού των
πολιτών  τρίτων  χ ωρών  προς

μετάκλησή τους για εξαρτημέν η εργασία,
εποχ ική απασχ όληση, απασχ όληση
αλιεργατών  και υψηλής ειδίκευσης για τα
έτη 2023-2024 πραγματοποιήθηκε στην
Περιφερειακή Εν ότητα Δυτικής Αττικής,
υπό τον  συν τον ισμό του Αν τιπεριφερει-
άρχ η Λευτέρη Κοσμόπουλου. 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε την
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, με σκοπό
ν α καταγραφεί ο αριθμός των  πολιτών
τρίτων  χ ωρών  και με βάση την  κείμεν η

ν ομοθεσία ν α μεταφερθούν  οι εκθέσεις
των  παραγωγικών  φορέων  προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες. 

Στη διαβούλευση συμμετείχ αν  : Αγρο-
τικός Συν εταιρισμός Παραγωγών  Κηπευ-
τικών  Μεγάρων , Αγροτικός Σύλλογος
Ασπροπύργου, Αγροτικός Σύλλογος
Φυτικής Παραγωγής Μεγάρων , Σύν δε-
σμος Βιομηχ αν ιών  Αττικής –Πειραιώς,
Αγροτικός Συν εταιρισμός Φυλλωδών
Λαχ αν ικών  Μεγάρων , ΟΑΕΔ Ελευσίν ας. 

Πρόταση επίσης απεστάλη από το
Εμπορικό Βιομηχ αν ικό Επιμελητήριο
Αθην ών  και τον  Παν ελλήν ιο Σύν δεσμο

Συνάντηση παραγωγικών φορέων της
Δυτικής Αττικής 

για το καθεστώς της μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών
που απασχολούνται σε για  σε παραγωγικούς τομείς 

Έκθεση Ζωγραφικής με έργα ωφελούμενων του Κέντρου Διημέρευσης 
– Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες «Όλοι Εμείς»  

Στο Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας
2 έως 10 Νοεμβρίου
Είσοδος ελεύθερη

Μ
ια σημαντική έκθεση
ζωγραφικής φιλοξενεί  από
τις 2 έως τις 10 Νοεμ-

βρίου η 2023 Ελευσίς Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης στο
Παλαιό Δημαρχείο της Ελευσίνας.
26 ωφελούμενοι  κάθε ηλικίας του
Κέντρου Διημέρευσης – Ημερή-
σιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδι -
κές Ανάγκες «Όλοι  Εμεί ς»,
εμπνεύστηκαν από τη Guernica του
Πάμπλο Πικάσσο και  δημιούργ-
ησαν μοναδικά έργα για την ειρήνη,
τον πόλεμο και  την αγάπη, αποτ-
υπώνοντας τι ς σκέψεις και  τα
συναισθήματά τους στο χαρτί .  

Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημε-
ρήσιας Φροντίδας για Άτομα με
Ειδικές Ανάγκες «Όλοι  Εμεί ς»
απευθύνεται  σε άτομα άνω των 14
ετών με ψυχοδιανοητική αδυναμία,
δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές
και  επακόλουθα προβλήματα σωμα-
τικής υγείας, καθώς επίσης και  στις

οικογένειές τους, τις
οποίες και  εντάσσει
στις ψυχοκοινωνικές
π α ρ ε μ β ά σ ε ι ς
του. Βασικός άξονας
της λε ι τουργίας του
Κέντρου είναι  η προ-
σαρμογή του ωφε-
λούμενου στην
ευρύτερη κοινωνία, η
αποτροπή της κοινω-
νικής απομόνωςής
του και  η βελτίωση
εκείνων των δεξιοτή-
των που επιτρέπουν
την κοινωνική ενσω-
μάτωση και  την
αύξηση της διαπραγματευτικής και
διεκδικητικής του ικανότητας, ώστε
να ασκεί  τα δικαιώματά του ως ισό-
τιμος πολίτης. 

Περισσότερες πληροφορίες:
oloiemeis.org

Παλαιό Δημαρχείο Ελευσίνας
(Νικολαΐδου & Βασ. Λάσκου)

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας έκθ-
εσης: 2 έως 10 Νοεμβρίου 2022
Δευτέρα έως Σάββατο 11:00-
13:00 και 18:00-20:00Είσοδος
ελεύθερη

Ομαδικές επισκέψεις κατόπιν
ραν τεβού μέσω
mail info@2023eleusis.eu ή στο
τηλ. 2105562001 (εσωτ. 302)

2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης

Θρίλερ στη Μάνδρα  
17χρονος εντοπίστηκε νεκρός 
με τραύμα από όπλο

Έν α θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη απο
χ θες το απόγευμα στη Μάν δρα, όπου
έν ας 17χ ρον ος εν τοπίστηκε ν εκρός με
τραύμα από όπλο.

Ο αν ήλικος βρέθηκε ν εκρός στον
δρόμο, λίγο μετα τις 17:00 σε μία ερημική
περιοχ ή στη θέση Λούτσα .

Σύμφων α με τις έως τώρα πληροφορίες,
ο 17χ ρον ος φέρει τραύμα από όπλο
στην  πλάτη.

Όπως δήλωσε ο πατέρας του στους
αστυν ομικούς, είχ ε στείλει τον  ίδιο και

τον  αδελφό του στην  περιοχ ή προκειμέ-
ν ου ν α μαζέψουν  τα πρόβατα.
Στο Αστυν ομικό Τμήμα Μάν δρας προ-

σήλθε , οπως έγιν ε γν ωστό, αργότερα ο
ο 14χ ρον ος αδελφός του ν εκρού ν εαρού 
η μαρτυρία του οποίου αν αμέν εται ν α

ρίξει περισσότερο φως στην  υπόθεση
και στις συν θήκες θαν άτου του αν ήλι-
κου.

Οι έρευν ες του Αν θρωποκτον ιών
συν εχ ίζον ται με τη συλλογή στοιχ είων
για την  υπόθεση .
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Δ. Φυλής: Κλειστό το
Τμήμα Δημοτολογίου και

Ληξιαρχείου των Άνω
Λιοσίων

Ο Δήμος Φυλής ενημερώνει ότι,
λόγω εργασιών αναβάθμισης, το

Τμήμα Δημοτολογίου και
Ληξιαρχείου των Άνω Λιοσίων, που

στεγάζεται στο Δημαρχείο Άνω
Λιοσίων, θα παραμείνει κλειστό την

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022.

Εξαφανίστηκαν 8χρονη με τον
27χρονο αδερφό της στη Θήβα
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την εξαφάνι-
ση μιας 8χρονης μαζί με τον αδερφό της από τη Θήβα.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για την εξαφάνι-
ση μιας 8χρονης μαζί με τον αδερφό της από τη Θήβα.
Συγκεκριμένα, η 8χρονη Φατμά Λούνες και ο αδερφός της, Σουλεϊμάν, 27
ετών εξαφανίστηκαν από δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Θήβα, στις 24
Σεπτεμβρίου.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση τους στις 2
Νοεμβρίου και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού
AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς υπάρχουν
ενδείξεις που χαρακτηρίζουν την εξαφάνιση ως επικίνδυνη.
Η Λούνες (επ.) Φατμά (ον.) έχει μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, κανονικό ύψος
και είναι αδύνατη. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οι εργαζόμενοι στην 
Αυτοδιοίκηση συμμετέχουν

στη γενική πανελλαδική
απεργία στις 9/11

Η ΠΟΕ –ΟΤΑ  συμμετέχ ει στην  24ωρη γεν ική απε-
ργία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 9 Νοεμβρίου
όπως επίσης και στη κεν τρική απεργιακή συγκέν τρω-
ση που θα γίν ει την  ίδια ημέρα, στις 11 το πρωί, στην
πλατεία Κλαυθμών ος (Αθήν α) καθώς και στα
αν τίστοιχ α συλλαλητήρια που θα γίν ουν  στις μεγάλες
πόλεις της χ ώρας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ  καλεί όλους
τους εργαζόμεν ους στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση ν α
συμμετέχ ουν  μαζικά στην  24ωρη γεν ική παν ελλαδική
απεργία ,που γίν εται μαζί με τους εργαζόμεν ους στον
υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, όπως και στον  Ιδιωτικό
Τομέα, με κυρίαρχ ο αίτημα: Γεν ν αίες ΤΩΡΑ αυξήσεις
στους μισθούς και  στις συν τάξεις για ν α ζούμε με
αξιοπρέπεια χ ωρίς v oucher και pass.

Στην  αν ακοίν ωση της η ΠΟΕ ΟΤΑ επισημαίν ει:
Συν άδελφοι,
Η σημεριν ή κυβέρν ηση, τα τρία (3) τελευταία χ ρό-

ν ια, εκμεταλλευόμεν η την  παν δημία, όχ ι μόν ο περιο-
ρίζει και φαλκιδεύει τις κατακτήσεις των  εργαζομέν ων ,
αλλά καταργεί και θεμελιώδη συν ταγματικά μας
δικαιώματα, όπως το δικαίωμά μας στην  απεργία. Με
τον  Νόμο 4808/2021, τον  γν ωστό Νόμο Χατζηδάκη,
κατάργησε έν αν  εμβληματικό Νόμο, τον
Ν.1264/1982, τον  προοδευτικότερο και δημοκρατικό-
τερο Νόμο στην  Ευρώπη για τα εργασιακά.

Δεν  είν αι τυχ αίο ότι μετά την  ψήφιση του
Ν.4808/2021 όλες οι απεργίες, από τον  Σεπτέμβριο
του 2021 μέχ ρι σήμερα, κηρύχ θηκαν  από τα δικα-
στήρια παράν ομες και καταχ ρηστικές. Υπουργοί της
σημεριν ής κυβέρν ησης καταφεύγουν  στα δικαστήρια,
για ν α κηρυχ θούν  παράν ομες οι απεργίες, πράγμα
πρωτοφαν ές για το πολιτικό σύστημα, από τη μετα-
πολίτευση και μετά. Την  ίδια στιγμή, εν τείν ει τον
αυταρχ ισμό και την  καταστολή.

Πρόεδροι δευτεροβάθμιων  συν δικαλιστικών
οργαν ώσεων  και συν δικαλιστικά στελέχ η σύρον ται
στα δικαστήρια, προκειμέν ου ν α καμφθεί κάθε είδους

αν τίδραση στην  πολιτική τους. Τις Συγκεν τρώσεις και
τα Συλλαλητήρια, δε, των  εργαζομέν ων  τις αν τιμε-
τωπίζει με Μ.Α.Τ. και χ ημικά.

Γι’ αυτό, η κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη και η
επαν αφορά του Ν.1264/1982 είν αι ζήτημα τιμής για το
συν δικαλιστικό κίν ημα.

Συν άδελφοι,
Ο κόμπος έφτασε πλέον  στο χ τέν ι. Δεν  θα

δεχ τούμε ν α συν εχ ίσουμε ν α πληρών ουμε εμείς τις
τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στο
φυσικό αέριο, στο ψωμί και σε όλα τα είδη βασικής-λαϊ-
κής αν άγκης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της ΤΕΤΑΡΤΗΣ 9
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, που γίν εται μαζί με τους εργαζό-
μεν ους στον  υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα και στον  Ιδιω-
τικό Τομέα, έχ ει ως στόχ ο ν α θέσει τέρμα σε αυτή την
πολιτική. Σήμερα, με επίσημο πληθωρισμό πάν ω από
11% είν αι η ώρα ν α διεκδικήσουμε ν α ζούμε με αξιο-
πρέπεια από τον  μισθό μας και την  σύν ταξη μας.

Είν αι η ώρα ν α πούμε όλοι μαζί ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!
Την  κρίση δεν  θα πληρών ουν  πάν τα οι εργαζόμε-

ν οι και οι συν ταξιούχ οι. Είν αι η ώρα ν α πληρώσουν
οι έχ ον τες και κατέχ ον τες.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
Γεν ν αίες αυξήσεις στους μισθούς και στις συν τά-

ξεις, άμεσα, τουλάχ ιστον  ίσες με την  αύξηση του
πληθωρισμού.

• Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης από 1-1-
2021, όπως έγιν ε και στον  Ιδιωτικό Τομέα.

• Ξεπάγωμα μισθολογικά της διετίας 2016-2017.
• Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.
• Επαν αφορά του 13ου και 14ου μισθού.
• Αύξηση και επέκταση του Επιδόματος

Επικίν δυν ης και Αν θυγιειν ής Εργασίας. Καμία περι-
κοπή του.

• Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν.4808/2021)
για τα εργασιακά, καθώς και κατάργηση όλων  των
Νόμων  που ιδιωτικοποιούν  την  Κοιν ων ική Ασφάλιση.

• Προσλήψεις μόν ιμου προσωπικού για ν α καλυφθ-
ούν  τα χ ιλιάδες οργαν ικά κεν ά που υπάρχ ουν  στους
Ο.Τ.Α. και στο Δημόσιο, ιδιαίτερα στους τομείς της
Υγείας, της Παιδείας, της Κοιν ων ικής Ασφάλισης κ.α.

• Ταυτόχ ρον α, λέμε όχ ι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημό-
σιων  Οργαν ισμών  και Φορέων . Κατάργηση κάθε σχ ε-
τικής διάταξης για την  ίδρυση και λειτουργία
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» στους Ο.Τ.Α. Α΄
Βαθμού.
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Εύσημα Α. Γωργιάδη για την 
προσπάθεια του Δήμου Φυλής στον
τομέα των αντιπλημμυρικών έργων 

Την προσπάθεια του Δήμου Φυλής στον τομέα
των αντιπλημμυρικών έργων εγκωμίασε ο Υπο-
υργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης. 

Παρουσιάζοντας στην Ελευσίνα, το απόγευμα
της Δευτέρας 31ης Οκτωβρίου 2022, τη δράση
«Έξυπνη Μεταποίηση» του Υπουργείου του
αναφέρθηκε, παρεμπιπτόντως, στα αντιπλημμυρ-
ικά.  

Τόνισε ότι όσοι Δήμοι διαθέτουν ώριμες μελέτες
θα χρηματοδοτηθούν για να τις μετουσιώσουν σε

έργα και πρόσθεσε ότι ο Δήμος Φυλής έχει
κάνει σημαντική δουλειά και στο συγκεκριμέ-
νο τομέα. 

“Προσπαθούμε να αξιοποιούμε κάθε οικο-
νομικό πόρο, προς όφελος των συνδημοτών
μας  και μας χαροποιεί όταν αυτό αναγ-
νωρίζεται. Πολύ περισσότερο από ένα κορ-
υφαίο Υπουργό, όπως ο Άδωνις Γεωργιάδ-
ης, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά στο Δήμο
μας”, σχολίασε ο Δήμαρχος Χρήστος Παπ-
πούς.  

Η
Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Φυλής
διοργανώνουν, δωρεάν, σεμινάρια Ψηφ-
ιακού Εγγραμματισμού, με αντικείμενο

την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για την αξιο-
ποίηση των υπηρεσιών του διαδικτύου.Με ημέρα
έναρξης τη Δευτέρα  7 Νοεμβρίου 2022, θα διεξά-
γεται κάθε Δευτέρα στις 17:00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημαρχείου της Δημοτικής
Κοινότητας Φυλής (ΚΤΙΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ).
Θα διαρκέσει 5 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει
τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

1. Βασικές Δεξιότητες για τη χρήση του Διαδικ-
τύου

2. Διαδικτυακές Απάτες, Προστασία Ψηφιακών
Συσκευών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

3. Αξιοποίηση Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπηρ-
εσιών

4. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλ-
λαγών (e–banking) 

5. Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Αγορών και συναλ-
λαγών (e–commerce) 

6. Ψυχική Υγεία, Εθισμός στο Διαδίκτυο 
7. Ικανότητα αναζήτησης, Διαχείρισης, Οργά-

νωσης και Αρχειοθέτησης πληροφοριών
8. Ιατρικές Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και

Κίνδυνοι 
Πληροφορίες-εγγραφές στα τηλ. 2132042745

και 2132042703 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δωρεάν σεμινάρια χρήσης υπολογιστών
και υπηρεσιών διαδικτύου 

Από την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Φυλής 

Δωρεά προς το 3ο 
Δημοτικό σχολείο 
Ζεφυρίου από την 

Κοινωνική Υπηρεσία 

O Αν απληρωτής Δήμαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής
Γιώργος Αν των όπουλος λαμβάν ον τας υπόψη τις ειδι-
κές κοιν ων ικές συν θήκες λειτουργίας του 3ου Δημοτι-
κού Σχ ολείου Ζεφυρίου και κατόπιν  αιτήματος για την
αν αγκαιότητα γραφικής ύλης, αν ταποκρίθηκε άμεσα
και πρόσφερε σχ ολικά είδη που θα συμβάλουν  στη
βελτίωση του επιπέδου και της καθημεριν ότητας των
μαθητών . 
Πιο συγκεκριμέν α η δωρεά αφορά σε :

·         στυλό
·         μολύβια
·         ξύστρες
·         γόμες
·         χ άρακες
·         σετ ξυλομπογιές   των  12 τμχ
·         σετ μαρκαδόρων   των  12 τμχ
·         τετράδια
·         σχ ολικές τσάν τες
·         μπάλες ( 3 v olley  , 3 ποδοσφαίρου, 2  bas-
ket )
·         Διάφορα είδη έν δυσης για τα παιδία δημοτικού
σχ ολείου
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Την  Παρασκευή 4 Νοεμ-
βρίου ο ΕΟΔΥ θα διεν εργή-
σει δωρεάν  Rapid Test σε
εμβολιασμέν ους και αν εμ-
βολίαστους για την  αν ίχ ν ευ-
ση του Cov id-19 στο  Δημα-
ρχ είο Αχ αρν ών  (φουαγιέ της
αίθουσας εκδηλώσεων ) από
τις 09:30 έως τις 15:00.

Οι δημότες θα πρέπει ν α
γν ωρίζουν  τα εξής:

Θα πρέπει ν α έχ ουν  μαζί
τους το ΑΜΚΑ και την
αστυν ομική τους ταυτότητα.

Θα πρέπει ν α ακολουθ-
ούν  πιστά τις οδηγίες που
προβλέπον ται από τα υγειο-
ν ομικά πρωτόκολλα (μάσ-
κες, αποστάσεις ασφαλείας
κτλ).

Το αυτοκίνητο ιδιοκτήτη καφετέρ-
ιας και φούρνου στην Ελευσίνα έγινε
προχθές τα ξημερώματα παρανάλω-
μα του πυρός.

Ήταν γύρω στις 2 και μισή όταν οι
ένοικοι των γύρω σπιτιών άκουσαν
μια έκρηξη και είδαν το μικρό όχημα
να φλέγεται και αμέσως κάλεσαν την
Πυροσβεστική που έφτασε στην οδό
Πάγκαλου, κοντά στον αρχαιολογικό
χώρο της πόλης.

Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά
και αργότερα ειδοποιήθηκε και η
αστυνομία.

Οι αρχές, μέχρι αυτή την ώρα, δεν
έχουν εντοπίσει υπολείμματα εμπρη-
στικού ή εκρηκτικού μηχανισμού και
εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Είτε να πρόκειται για φωτιά από
κάποια μηχανική βλάβη είτε για επίθ-
εση με μηχανισμό.

Ελευσίνα: Στόχος
αγνώστων το αυτοκίνητο

ιδιοκτήτη καφετέριας
Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα

22..113300..000000  εευυρρώώ  γγιιαα  ααπποοκκααττάάσστταασσηη  ττοοιιχχίίωωνν
σσττηηνν  ππααρρααλλίίαα  ΒΒααρρέέααςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν

ΥΥππεεγγρράάφφηη  ηη  ππρροογγρρααμμμμααττιικκήή  σσύύμμββαασσηη  μμεεττααξξύύ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  
ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου
Μεγαρέων για το έργο «Αποκατάσταση και αντιμετώπιση προβλημάτων
λόγω διάβρωσης και ανακατασκευή τμημάτων τοίχων που έχουν καταρρεύσει

στην παραλία Βαρέας Μεγάρων», με ενέργειες και συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Το παραλιακό μέτωπο των Μεγάρων και η παραλία της Βαρέας αντιμετωπίζουν
σοβαρό πρόβλημα για την ασφάλεια πεζών και αυτοκινήτων, λόγω διάβρωσης και
απαιτούνται εργασίες ανακατασκευής. Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβα-
σης από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη με τον Δήμαρχο Μεγαρέων Γρη-
γόρη Σταμούλη, η Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου,
προϋπολογισμού 2.130.000 ευρώ, την εκτέλεση του οποίου αναλαμβάνει ο Δήμος
Μεγαρέων.

Σκοπός του έργου και της πρωτοβουλίας χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής
είναι η αποκατάσταση της στήριξης του παραλιακού δρόμου της παραλίας της Βαρέας
και η προστασία του από την κυματική δράση, ώστε να είναι ασφαλέστερη η διέλευση
πεζών και ποδηλάτων, να αναβαθμιστεί το φυσικό περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποι-
ότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της παραλίας Βαρέας Μεγάρων.

Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε:
«Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη, γίνεται πράξη η
δέσμευση μας για χρηματοδότηση ενός έργου ζωτικής σημασίας, για την ασφάλεια και
την εικόνα της παραλίας Μεγάρων. Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβα-
σης από την Περιφέρεια Αττικής, αναμένεται η υλοποίησή του από τον Δήμο Μεγα-
ρέων».

Κάηκε αυτοκίνητο κοντά
στην Χωματερή

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν 
άμεσα και ευτυχώς δεν επεκτάθηκε.
Στις φλόγες τυλίχθηκε αυτοκίνητο στα Άνω Λιόσια τα ξημερώματα της Πέμπτης
3 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής το αυτοκίνητο καιγόταν κοντά
στην χωματερή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα με 2 οχήματα και
5 πυροσβέστες και ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε.

Άγνωστη παραμένει η αιτία του συμβάντος

Δωρεάν Rapid Test σήμερα 
4 Νοεμβρίου στον Δήμο Αχαρνών
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Ω
ς μία συλλογική κυβερν ητική προσπάθεια,
που προήλθε από τη συν τον ισμέν η συν ερ-
γασία των  αρμόδιων  Υπουργείων , χ αρακτήρι-

σε το «Εθν ικό Σχ έδιο Δράσης για την  Προστασία
των  Παιδιών  από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και
Εκμετάλλευση», ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης κ. Γιώρ-
γος Κώτσηρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από
το βήμα της Βουλής.

«Η σημασία του Εθν ικού Σχ εδίου Δράσης έγκειται
στο γεγον ός ότι πρόκειται για μία πολυδιάστατη,
οριζόν τια πρωτοβουλία, η οποία δεν  μέν ει σε απο-
σπασματικές ρυθμίσεις ή μεμον ωμέν ες διατάξεις»,
επισήμαν ε ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης, κάν ον τας
λόγο για μία εθν ική προσπάθεια που αποδεικν ύει
εμπράκτως το ουσιαστικό εν διαφέρον  της Κυβέρν -
ησης και του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη,
για την  προστασία της αν ηλικότητας.

Ο κ. Κώτσηρας, μεταξύ άλλων , αν αφέρθηκε στις
πρωτοβουλίες που έχ ει λάβει το Υπουργείο Δικαι-
οσύν ης για την  προστασία της αν ηλικότητας και
ειδικότερα στάθηκε στη σύσταση του Ειδικού Ποιν ι-
κού Μητρώου που θα αφορά αδικήματα εις βάρος
αν ηλίκων .

«Στην  υφιστάμεν η διάταξη του Ποιν ικού Μητρώου
θα προστεθεί έν α ειδικό σκέλος που θα αφορά στα
αδικήματα κατά της γεν ετήσιας ελευθερίας αν ηλίκων ,
προκειμέν ου ν α υπάρχ ει μία αυτοτελής καταγραφή
αυτών  των  ειδεχ θών  αδικημάτων , ώστε όλοι όσοι
έχ ουν  αν άγκη πληροφόρησης και εν ημέρωσης, βάσει
ν όμου, ν α μπορούν  και ν α προστρέχ ουν  σε αυτό το
Ειδικό Ποιν ικό Μητρώο», τόν ισε χ αρακτηριστικά ο
Υφυπουργός Δικαιοσύν ης.

Ο κ. Κώτσηρας επικεν τρώθηκε στην  εφαρμογή του
πρώτου Εθν ικού Σχ εδίου Δράσης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού (2021-2023), «με στόχ ο ν α διατρέξουμε
ωφέλιμες και φιλικές πολιτικές που αφορούν  στα παι-
διά», όπως υπογράμμισε, εν ώ ταυτόχ ρον α έκαν ε ειδι-
κή μν εία στις τελευταίες αλλαγές στον  Ποιν ικό Κώδι-
κα και τον  Κώδικα Ποιν ικής Δικον ομίας, μιλών τας για
μία ουσιώδη προσθήκη στο «ν ομικό οπλοστάσιο»
που έχ ει ως κεν τρικό άξον α  την  προστασία της
αν ηλικότητας.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης εστίασε στην
αυστηροποίηση των ποινών και ειδικότερα σε
δύο νομοθετικές διατάξεις, που υιοθετήθηκαν με
στόχο να βοηθηθούν τα ανήλικα θύματα.

Συγκεκριμέν α, αν αφέρθηκε:
- Στην  αυτεπάγγελτη δίωξη των  αδικημάτων  κατά

της γεν ετήσιας ελευθερίας, όταν  στρέφον ται σε βάρος
αν ηλίκων , με σκοπό οι εισαγγελικές αρχ ές ν α παρεμ-
βαίν ουν  αν ά πάσα ώρα και στιγμή.

- Στην  αλλαγή του χ ρόν ου παραγραφής για τα αδι-
κήματα της εμπορίας αν θρώπων , της αρπαγής
αν ηλίκου και τα αδικήματα κατά της γεν ετήσιας ελε-
υθερίας. Η παραγραφή ξεκιν ά, πλέον , από την
εν ηλικίωση του αν ηλίκου με παρέκταση εν ός επιπ-
λέον  έτους, εφόσον  η πράξη είν αι πλημμέλημα ή
τριών  επιπλέον  ετών , εφόσον  η πράξη είν αι
κακούργημα.

Όπως τόν ισε χ αρακτηριστικά ο κ. Κώτσηρας,
«υπάρχ ουν  δύο ζητήματα που πρέπει ν α αξιολο-
γούμε: Η απόλυτη προστασία των  θυμάτων  σε αυτές
τις περιπτώσεις και η αυστηρή τιμωρία των  δραστών
που έχ ουν  τελέσει τέτοιου είδους αδικήματα».

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύν ης έκαν ε ειδική αν αφορά
και στη λειτουργία του «Σπιτιού του Παιδιού» στην
Αθήν α, εν ός ειδικά διαμορφωμέν ου χ ώρου με εξειδι-
κευμέν ο προσωπικό όπου μπορούν  ν α καταθέτουν
τα αν ήλικα θύματα εγκληματικών  εν εργειών  που 

σχ ετίζον ται με τη γεν ετήσια ελευθερία και την  εμπο-
ρία αν θρώπων , εν ώ στάθηκε και στο θέμα της
επιμόρφωσης των  δικαστικών  λειτουργών  και δικ-
ηγόρων , επισημαίν ον τας: «Η Πολιτεία προσπαθεί ν α
εν ισχ ύσει το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των  δικα-
στικών  λειτουργών  και δικηγόρων , που θα κληθούν
ν α αν τιμετωπίσουν  όλες αυτές τις υποθέσεις οι
οποίες θα κριθούν  από τη Δικαιοσύν η.

Έτσι, η Πολιτεία οφείλει ν α συν δράμει τους αν θ-
ρώπους του ν ομικού περιβάλλον τος και για πρώτη
φορά -μέσω ν ομοθετικής πρωτοβουλίας που λάβαμε
ως Υπουργείο Δικαιοσύν ης- προβλέφθηκε ρητά
ξεχ ωριστή θεματική μέσω υποχ ρεωτικών  σεμιν αρίων ,
για την  επιμόρφωση των  δικαστών  για τα Δικαιώματα
του Παιδιού και τη Φιλική προς τα παιδιά Δικαι-
οσύν η».

Καταλήγον τας, ο κ. Κώτσηρας υπεν θύμισε πως η
πρόοδος που έχ ει σημειωθεί στα παραπάν ω πεδία
αποτυπών εται σε ευρωπαϊκές αξιολογήσεις της
χ ώρας, όπως η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το Κράτος Δικαίου και ο Πίν ακας Αποτελεσμάτων
της Ε.Ε. στον  τομέα της Δικαιοσύν ης για το 2022 (EU
Justice Scoreboard). 

ΓΓ..  ΚΚώώττσσηηρρααςς::  ««ΗΗ  ππρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  ααννηηλλιικκόόττηηττααςς  σσττοο
εεππίίκκεεννττρροο  ττωωνν  πποολλιιττιικκώώνν  ττηηςς  ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς»»

Ομιλία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και Βουλευτή Δυτικής Αττικής της Ν.Δ. για το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση»
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Σ
ύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων
Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε  από
την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

(ΕΜΥ), σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία «EVA»
δημιουργεί βαρομετρικό χαμηλό στη βόρεια Ιταλία
την Παρασκευή, το οποίο θα κινηθεί νοτιοανατολικά
και θα προκαλέσει επιδείνωση του καιρού σε όλη
σχεδόν τη χώρα. Από το πρωί του Σαββάτου (05-11-
2022) έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής (06-
11-2022) θα εκδηλωθούν κατά τόπους επικίνδυνα και-
ρικά φαινόμενα που θα έχουν ως κύρια χαρακτηρι-
στικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τοπικά τις μεγάλες ραγ-
δαιότητες και τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Πιο αναλυτικά:

Το Σάββατο (05-11-2022) τα ισχυρά και κατά
τόπους επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεά-
σουν:

από το πρωί το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο,
από το μεσημέρι το νότιο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και

τη δυτική Πελοπόννησο,
από το βράδυ τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην

ανατολική Πελοπόννησο, την κεντρική Στερεά, την
ανατολική Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Μακε-
δονία και,

κατά τη διάρκεια της νύχτας την ανατολική Στερεά
(συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), όλη τη Θεσ-
σαλία και την Εύβοια.

Η Αττική θα επηρεαστεί κατά διαστήματα από τις
βραδινές ώρες του Σαββάτου (05-11-2022) έως το
μεσημέρι της Κυριακής (06-11-2022).

Την Κυριακή (06-11-2022) ισχυρές βροχές και
καταιγίδες θα εκδηλώνονται:

μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο,
μέχρι το απόγευμα στην ηπειρωτική χώρα (πλην

της Θράκης),
από τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες, την Κρήτη

και τις Σποράδες, και
από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερι-

νά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομέ-
νων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστο-
σελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.emy.gr.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
(www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις
αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρ-
εσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της
χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα
πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση
των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτο-
προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από
την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η
εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή
θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρα-
συρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται
να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές
των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν
κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και
ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια
καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκε

τές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους
Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δρα-

στηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών
φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας
χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε
αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή
χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα
πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ
επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέν-
τρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά
από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλά-
στρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολ-
ληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από
μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους
αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κερ-
αυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο
Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακρ-

ιά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.
Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά

φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να
κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά
αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο
Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά

καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.
Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμ-

ηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε
δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο
σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο
πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφο-
ράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και
φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ.
αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης
κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες
μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.
Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκτα-

ση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας
(γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κερ-
αυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα
στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια
του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος)
πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω
σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την
επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού
δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό,
οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτο-
προστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι
πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Α
λλεπάλληλες
επ ι χει ρήσει ς
« σύ λλη ψη ς»

και  απομάκρυνσης
αγριόχοιρων από περ-
ιαστικές περιοχές της
Δυτικής Αθήνας και
σημεία εκατέρωθεν της
Εθνικής Οδού Αθηνών
– Κορίνθου, πραγμα-
τοποιούν τον τελευταίο
μήνα συνεργεία του
Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων
Αθήνας Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και του
Δασαρχείου Αιγάλεω.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος
του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδο-
μιχάλης, αυτή τη στιγμή αγέλες αγρ-
ιογούρουνων δραστηριοποιούνται
και στις δύο πλευρές της Εθνικής
Οδού από το ύψος του Χαιδαρίου
μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου,
με μία ολοφάνερη τάση των ζώων να
περάσουν από το Ποικίλο Όρος
προς το όρος Αιγάλεω και στην περ-
ιοχή του Σχιστού.

Μέχρι στιγμής  κλιμάκια του Δασα-
ρχείου Αιγάλεω και της Ομάδας
Πολιτικής Προστασίας του
ΠΕΣΥΔΑΠ, έχουν καταφέρει  να
«αιχμαλωτίσουν» ανώδυνα με
παγίδες περισσότερα από 10 αγριο-
γούρουνα, τα οποία στη συνέχεια
απομακρύνθηκαν και  απελευθε-
ρώθηκαν σε απομακρυσμένες  δασι-
κές περιοχές εκτός αστικών περ-
ιοχών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα
εντοπίζεται  στις νυχτερινές διε-
λεύσεις που επιχειρούν τα αγριο-
γούρουνα κάθετα σε έναν δρόμο
ταχείας κυκλοφορίας, όπως η  Εθνι-
κή Οδός.

Σε μία προσπάθεια να περιορι-
στούν οι  πιθανότητες σοβαρών
τροχαίων ατυχημάτων, όπως έχει
συμβεί σε άλλες περιοχές της χώρας,
και στα δύο ρεύματα της Εθνικής
Οδού έχουν τοποθετηθεί προειδο-
ποιητικές πινακίδες για τους
οδηγούς, ιδίως στο ύψος του Χαι-
δαρίου.

Η Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
του ΠΕΣΥΔΑΠ και τα όργανα του
Δασαρχείου Αιγάλεω πραγματοποι-
ούν συχνές περιπολίες στην περ-
ιοχή, ώστε να διαπιστώνουν έγκαι-
ρα τα σημεία διέλευσης ή συγκέντρ-
ωσης των αγριόχοιρων, και  να
οργανώνουν καλύτερα τις επιχειρή-
σεις ανώδυνης σύλληψης και απο-
μάκρυνσης τους.

Συχνές παρουσίες μεγάλου
αριθμών ζώων παρατηρούνται σε
χώρους δίπλα στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί ,
καθώς και στον Διομήδειο Βοτανικό
Κήπο στην απέναντι πλευρά της
Εθνικής, όπου οι συνθήκες βλά-
στησης ευνοούν τους αγριόχοιρους.

Σημείο προτίμησης για τα ζώα
αποτελεί, επίσης, η λίμνη Κουμου-
νδούρου, καθώς οι όχθες της αποτε-
λούν πόλο έλξης για τις αγέλες των
αγριόχοιρων.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος
του ΠΕΣΥΔΑΠ, Γρ. Γουρδομιχάλης,
όλα δείχνουν ότι μετά την εμφάνιση
των αγριογούρουνων στα βόρεια
προάστια της Αττικής (Εκάλη, Κηφ-
ισιά, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος κλπ),
το είδος επεκτείνεται με γρήγορους
ρυθμούς και στις περιοχές της Δυτι-
κής Αττικής. 

«Με μόνο την Εθνική Οδό να
χωρίζει το Ποικίλο Όρος από το
όρος Αιγάλεω, δεν θα απορήσω
καθόλου αν σε λίγους μήνες τα
αγριογούρουνα αρχίσουν να
κάνουν την εμφάνισή τους σε περ-
ιοχές του όρους Αιγάλεω που
«ακουμπάνε» στις παρυφές του
βουνού, όπως την Αγία Βαρβάρα,
το Χαϊδάρι, τον Κορυδαλλό, το Κερ-
ατσίνι, η Νίκαια και το Πέραμα»,
σημειώνει ο πρόεδρος του
ΠΕΣΥΔΑΠ.

«Οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτε-
ρα προσεκτικοί, κυρίως τη νύχτα,
ενώ οι κάτοικοι των περιοχών δεν
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
ταΐζουν, να προσεγγίζουν ή να
ενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τα
αγριογούρουνα. 

Επίσης περιπατητές, και ιδιαίτερα
συνοδοί σκύλων, θα πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικοί εάν συναντηθούν
με τέτοια ζώα, ώστε να μην προκαλέ-
σουν τα αμυντικά αντανακλαστικά
των αγριόχοιρων», καταλήγει ο κ
Γουρδομιχάλης.

Συχνή η εμφάνιση τους σε χώρους δίπλα στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, 

στον Διομήδειο Κήπο και τη Λίμνη Κουμουνδούρου

Επιχειρήσεις «σύλληψης» 
και απομάκρυνσης αγριόχοιρων από 

αστικές περιοχές

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας 

Έρχεται η κακοκαιρία «EVA» 
– Πότε «θα χτυπήσει» στην Αττική
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Μειωμένο κατά 1,5% ήταν
το ποσοστό της ανεργίας για
τον Σεπτέμβριο σε σχέση με
την ίδια περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τις εποχικά προσαρμο-
σμένες εκτιμήσεις απασχόλ-
ησης και ανεργίας για τον
μήνα Σεπτέμβριο 2022 που
ανακοίνωσε η Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
συνεχίστηκε η αποκλιμάκω-
ση της ανεργίας, καθώς το
εποχικά διορθωμένο ποσο-
στό ανεργίας ανήλθε σε

11,8% έναντι του αναθεωρ-
ημένου προς τα άνω 13,3%
τον Σεπτέμβριο του 2021
και  του αναθεωρημένου
προς τα κάτω 12,1% τον
Αύγουστο του 2022.

Πιο αναλυτικά, οι απασχο-
λούμενοι  ανήλθαν σε
4.149.663 άτομα
σημειώνοντας αύξηση κατά
83.545 άτομα σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο του 2021
(+2,1%) και  κατά 43.487
άτομα σε σχέση με τον
Αύγουστο του 2022

(+1,1%).
Οι άνεργοι  ανήλθαν σε

556.324 άτομα σημειώνον-
τας μείωση κατά 65.121
άτομα σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο του 2021 (-
10,5%) και κατά 8.449 άτομα
σε σχέση με τον Αύγουστο
του 2022 (-1,5%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών
που δεν περιλαμβάνονται
στο εργατικό δυναμικό, ή
«άτομα εκτός του εργατικού
δυναμικού», δηλαδή τα
άτομα που δεν εργάζονται

ούτε αναζητούν εργασία,
ανήλθαν σε 3.117.564,
σημειώνοντας μείωση κατά
51.891 άτομα σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο του 2021 (-
1,6%) και κατά 37.647 άτομα
σε σχέση με τον Αύγουστο
του 2022 (-1,2%).

Οι άνεργοι  ανήλθαν σε
556.324 άτομα σημειώνον-
τας μείωση κατά 65.121
άτομα σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο του 2021 (-
10,5%) και κατά 8.449 άτομα
σε σχέση με τον Αύγουστο

του 2022 (-1,5%).
Τα άτομα κάτω των 75 ετών

που δεν περιλαμβάνονται
στο εργατικό δυναμικό, ή
«άτομα εκτός του εργατικού
δυναμικού», δηλαδή τα
άτομα που δεν εργάζονται
ούτε αναζητούν εργασία,
ανήλθαν σε 3.117.564,
σημειώνοντας μείωση κατά
51.891 άτομα σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο του 2021 (-
1,6%) και κατά 37.647 άτομα
σε σχέση με τον Αύγουστο
του 2022 (-1,2%).

Σ
υνάντηση του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη, του
Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής

Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου και
του Δημάρχου Ελευσίνας Αργύρη
Οικονόμου πραγματοποιήθηκε με
σκοπό την οργάνωση όλων των πλε-
υρών προς την τελική ευθεία προς
την έναρξη των δράσεων για την
Ελευσίνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης 2023.

Η Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερ-
ειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο
Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης
Κοσμόπουλος στηρίζουν εμπράκ-
τως, με έργα υποδομής και οικονο-
μική ενίσχυση, το φιλόδοξο project

της Ελευσίνας-Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης 2023 και του
Δήμου Ελευσίνας και βρίσκονται σε
ανοιχτή συνεργασία με τον Δήμαρχο
Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου για
να προχωρήσουν οι απαραίτητες
ενέργειες.

Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος ανέφερε: «Η Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023
Eleusis European Capi tal  of
Culture μας αφορά όλους, ενώνει
και αναδεικνύει όλη την Αττική.

Είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση στην
πορεία προς την έναρξη της
"Eleusis 2023" και με τον Περιφερ-

ειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και
τον Δήμαρχο Ελευσίνας Αργύρη
Οικονόμου, συμφωνήσαμε πως θα
συμβάλλει  περαιτέρω οικονομικά
και ουσιαστικά με έργα η Περιφέρεια
Αττικής στο μεγάλο αυτό project.

Στηρίζουμε την Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

2023, με έργα που θα μείνουν
παρακαταθήκη για τους συμπολίτες
μας και το μέλλον του τόπου μας.

Συνεργαζόμαστε βήμα-βήμα προς
την τελική ευθεία για να πρωταγωνι-
στήσει η Ελευσίνα και η Δυτική Αττι-
κή στον χάρτη του πολιτισμού της
Ευρώπης».

Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει με έργα και οικονομική ενίσχυση την
Ελευσίνα-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023

Μειώθηκε η ανεργία 
τον Σεπτέμβριο

Πτώση στο 11,8% σύμφωνα με 
την ΕΛ.ΣΤΑΤ

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής 
Γιώργου Πατούλη, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής
 Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου και του Δημάρχου

Ελευσίνας Αργύρη Οικονόμου

Εκδήλωση Μνήμης των Κουντουριωτών ΑγωνιστώνΕκδήλωση Μνήμης των Κουντουριωτών Αγωνιστών
στη Βίλιζα Μάνδραςστη Βίλιζα Μάνδρας

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-
Οινόης και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Θεάς-
Βίλιζας “Ο Προφήτης Ηλίας” προσκαλούν
στην Εκδήλωση Μνήμης των Κουντουρ-
ιωτών Αγωνιστών η οποία θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022 στις
10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως &
Αγίου Συμεών στη Βίλιζα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
� Τρισάγιο στο Μνημείο των Κουντουριωτών
Αγωνιστών
� Χαιρετισμοί – Ομιλίες
� Κατάθεση στεφάνων
� Προσκλητήριο νεκρών
� Ενός λεπτού σιγή
� Εθνικός Ύμνος
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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

Απεργία 9ης Νοεμβρίου:
Πώς θα κινηθούν τα μέσα
μεταφοράς

Προβλήματα πρόκειται να αντιμε-
τωπίσουν οι πολίτες την 9η Νοεμβρίου
λόγω της πανελλήνιας απεργίας που θα
λάβει χώρα σε πολλούς εργασιακούς
κλάδους.

Ανάμεσά τους αναμένεται να είναι και
τα μεταφορικά μέσα.

Τι θα ισχύσει
Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση

του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ,
στα λεωφορεία θα πραγματοποιηθούν
στάσεις εργασίας από την έναρξη της
κυκλοφορίας ως τις 9:00 και από τις
21:00 ως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Τα λεωφορεία θα εξέλθουν από τα αμα-
ξοστάσια από τις 8:30 ενώ η αποκατά-
σταση της κυκλοφορίας αναμένεται να
γίνει τουλάχιστον μία ώρα αργότερα. 

Ομοίως, τα τελευταία δρομολόγια ανα-
μένονται τουλάχιστον μία ώρα πριν την
έναρξη της στάσης εργασίας.

Κανονικά αναμένεται να πραγματοποι-
ηθούν τα δρομολόγια στις 60 λεωφορεια-
κές γραμμές που έχουν ανατεθεί τα
ΚΤΕΛ.

Τέλος, ανακοίνωση αναμένεται και από
τη συνέλευση των εργαζόμενων της
Αττικό Μετρό, για το πως θα κινηθούν τα
τρένα.

Ειδικό εποχικό
βοήθημα ΔΥΠΑ:
Μέχρι πότε οι αιτήσεις
για τα 1.114 ευρώ

Τρέχουν αιτήσεις για το εποχικό βοήθ-
ημα από 557 έως 1.114 ευρώ Αναλυτικά
η διαδικασία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή
ηλεκτρονικών αιτήσεων για το ειδικό
εποχικό βοήθημα της Δημόσιας Υπηρ-
εσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Η υποβολή
των αιτήσεων μπορεί να γίνει και μέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ), αλλά αυτή η διαδικασία θα ξεκι-
νήσει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει
την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα
14:00. Σημειώνεται ότι φέτος ξεκινάει η
διαδικασία νωρίτερα από κάθε άλλη χρο-
νιά.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθή-
ματος κυμαίνεται από 557,38€ έως
1.114,75€ και καταβάλλεται εφάπαξ στο
τρίμηνο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου κάθε
έτους.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονι-
κά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους

κωδικούς TAXISnet στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-
kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-
boethema-oaed

Συγκεκριμένα, η διαδρομή θα είναι:
gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανε-
ργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ 

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται αυτοπρό-
σωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθη-
σης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Pfizer & BioNTech: Εμβόλιο «2 σε 1» στη μάχη κατά του κορονοϊού και της γρίπης

Pf izer και BioNTech ξεκιν ούν  κλιν ική δοκιμή
συν δυαστικού mRNA εμβολίου κατά του κορον οϊού και
της γρίπης

Την  έν αρξη κλιν ικής δοκιμής φάσης 1 εν ός mRNA
συν δυαστικού εμβολίου κατά της γρίπης και του
κορον οϊού αν ακοίν ωσαν  την  Πέμπτη ο φαρμακευτικός
κολοσσός Pf izer και η γερμαν ική εταιρεία
βιοτεχ ν ολογίας BioNTech, που αν έπτυξαν  από κοιν ού
έν α από τα mRNA εμβόλια κατά του Cov id-19. 

Ο πρώτος συμμετέχ ων  στην  κλιν ική δοκιμή έχ ει ήδη
λάβει τη δόση του συν δυαστικού εμβολίου RNA
(modRNA) τροποποιημέν ων  ν ουκλεοσιδίων .

Το υποψήφιο εμβόλιο συν δυάζει το τετραδύν αμο
υποψήφιο εμβόλιο γρίπης modRNA της Pf izer, qIRV
(22/23), το οποίο βρίσκεται επί του παρόν τος σε

κλιν ική αν άπτυξη Φάσης 3, και το εξουσιοδοτημέν ο
δισθεν ές προσαρμοσμέν ος κατά της παραλλαγής
Όμικρον  εμβόλιο κατά του κορον οϊού BNT162b2
(Original/Omicron BA) της Pf izer και της BioNTech, τα
οποια αμφότερα βασίζον ται στην  τεχ ν ολογία mRNA
της BioNTech.

Η τυχ αιοποιημέν η μελέτη φάσης 1 που
χ ρηματοδοτείται από τη BioNTech έχ ει σχ εδιαστεί για
ν α αξιολογήσει την  ασφάλεια, την  αν οσογον ικότητα και
το βέλτιστο επίπεδο δόσης εν ός συν δυασμέν ου
υποψηφίου εμβολίου κατά του κορον οϊού και της γρίπης
και διεξάγεται στις Ην ωμέν ες Πολιτείες, με στόχ ο τη
συμμετοχ ή 180 υγιών  εθελον τών  18 έως 64 ετών . Η
περίοδος παρακολούθησης για κάθε συμμετέχ ον τα θα
είν αι συν ολικά έξι μήν ες.
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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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Σάββατο 05/11/22 15:00

Α’κατηγορια(2η αγωνιστική)

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ –
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ;;;
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΣ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΒΥΖΑ)
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΚΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΜΑΓΟΥΛΑΣ)

Κυριακή 06/11/22    15:00   

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ –
ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥΛΗΣ (ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – 

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
(ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ)

Β’κατηγορία(2η αγωνιστική)

Σάββατο 15:00

ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)

Κυριακή 15:00

ΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ –
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(ΔΥΝΑΜΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ)
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ – ΒΥΖΑΣ Β
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
(ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ)ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ(ΔΕΝ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ)ΛΟΓΩ ΜΗΤΡΩΟΥ

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 
Σαββατοκύριακου στην Α΄και Β΄κατηγορία

To πρόγραμμα της
1ης αγωνιστικής

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5.11.2022 (15:00)
Δημοτικό Στάδιο Βέροιας, ΝΠΣ
Βέροια – ΠΑΟΚ Β
Σερρών, Πανσερραϊκός –
Θεσπρωτός

ΚΥΡΙΑΚΗ 6.11.2022 (15:00)
Δημοτικό Στάδιο Βέροιας, Απόλλων
Πόντου – Διαγόρας
Αλκαζάρ, ΑΕΛ – Ηρακλής Λάρισας
Μακεδονικού, Μακεδονικός – Νίκη
Βόλου
Καυτανζόγλειο, ΠΟΤ Ηρακλής –
Αλμωπός Αριδαίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 7.11.2022 (15:00)
Μ. Κρητικόπουλος, Παναθηναϊκός Β
- Απόλλων Λάρισας

ΡΕΠΟ: Αναγέννηση
Καρδίτσας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
5.11.2022 (15:00)
Ριζούπολη,
Απόλλων Σμύρνης –
ΑΕΚ Β
ΔΑΚ Γάλλου,
Επισκοπή –
Ολυμπιακός Β

ΚΥΡΙΑΚΗ 6.11.2022 (15:00)
Στ. Μαυροθαλασσίτης, Αιγάλεω –
ΟΦ Ιεράπετρας
Ηλιούπολης, ΓΣ Ηλιούπολη –
Κηφισιά
Παραλίας Καλαμάτας, Καλαμάτα –
Ηρόδοτος
Περιβολίων, Χανιά - Παναχαϊκή

ΤΡΙΤΗ 8.11.2022 (15:00)
Ηλιούπολης, ΠΑΟ Ρουφ –
Προοδευτική

ΡΕΠΟ: Athens Kallithea

ΑΝ.ΤΣ.
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H BOCA SPORT
Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Ν Ε Ι
Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ο
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

H Εταιρία BOCA SPORT δραστηριοποιείται τα
τελευταία 15 χρόν ια στον  χώρο των
υποδομών  και διαπρέπει με τα ποδοσφαιρικά
τουρν ουά που διοργαν ών ει αν ά την  Ελλάδα.
Όπως κάθε χρόν ο έτσι και φέτος θα
πραγματοποιήσει στην  Αθην ά το τουρν ουά
ακαδημιών  με την  ον ομασία ATHENS ELIT
BOCA CUP.
Το τουρν ουά θα διεξαχθεί για 6η χρον ιά και

είν αι το ποιο επιτυχημέν ο στην  Ελλάδα την
περίοδο Χριστουγέν ν ων
ATHENS ELITE BOCA CUP 2023
Ημερομην ίες διεξαγωγής
03-04-05/01/2023
Κατηγορίες
K16 11x11 (γεν ν ηθέν τες 2007-2008)
K14 11x11(γεν ν ηθέν τες 2009-2010)
K12 9x9 (γεν ν ηθέν τες 2011-2012)
K10 7x7 (γεν ν ηθέν τες 2013-2014)
Διαμον ή Γλυφάδα .
Γήπεδα πλαστικά σε απόσταση 10 χιλ με 15
χιλ από τα ξεν οδοχεία
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΗΛ : 6945893700 - 2117259950
email: boca.sport@yahoo.gr . www.bocas-
port.eu
Facebook Boca Sport

SL2 Κ19: 
Το πρόγραμμα
της πρεμιέρας

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε
το πρόγραμμα της πρεμιέρας του
πρωταθλήματος Κ19 της Super
League 2.

Α ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5.11.2022 (12:00)
ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΑΣ,
ΠΟΤ Ηρακλής – Αλμωπός Αριδαίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 5.11.2022 (15:00)
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ,
ΑΕΛ – Ηρακλής Λάρισας
ΚΥΡΙΑΚΗ 6.11.2022 (13:00)
Μακεδονικού Β, ΑΣ Μακεδονικός –
Νίκη Βόλου
ΚΥΡΙΑΚΗ 6.11.2022 (15:00)
Ομόνοιας Α, Πανσερραϊκός –

Θεσπρωτός
Απόλλων Πόντου – Διαγόρας
Αναβολή

ΡΕΠΟ: Βέροια ΝΠΣ, Απόλλων
Λάρισας, Αναγέννηση Καρδίτσας

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5.11.2022 (15:00)
Β ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΣ Ηλιούπολη –
Κηφισιά

ΚΥΡΙΑΚΗ 6.11.2022 (11:00)
Ασπροχώματος, Καλαμάτα –
Ηρόδοτος
Βαρυπέτρου, Χανιά – Παναχαϊκή
ΚΥΡΙΑΚΗ 6.11.2022 (13:30)
Εύα Χριστοδούλου, Αιγάλεω – ΟΦ
Ιεράπετρας
ΚΥΡΙΑΚΗ 6.11.2022 (17:15)
Ρουφ, ΠΑΟ Ρουφ – Προοδευτική

ΡΕΠΟ: Απόλλων Σμύρνης,
Επισκοπή, Athens Kallithea.

Α’ ΕΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ
(5η αγ.): Ηττα η ακαδημία

Ελευσίνας

Πήρε το ν τέρμπι ο Ερμής! Σε έν α
παιχ ν ίδι πραγματικό ν τέρμπι από την
αρχ ή μέχ ρι και τέλος, ο Ερμής Αργυρ-
ούπολης κατάφερε ν α περάσει από
την  Ελευσίν α και την  έδρα της τοπικής
Ακαδημίας επικρατών τας οριακά με 76-
71 στο πλαίσιο της 5ης αγων ιστικής της
Α ΕΣΚΑΝΑ -συγκυρία που τον  φέρν ει
πια στους 9 βαθμούς με την  4η ν ίκη
του σε πέν τε ματς.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ -ΕΡΜΗΣ
ΑΡΓΥΡ. 71-76

Διαιτητές : Καραβίτης , Τζίμης, Μπε-
ρέτσος

Δεκάλεπτα : 17-22, 39-39, 59-56, 71-
76

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΛΕΥΣΙΣ (Μαυρογιάν ν ης
, Ρόκας): Ηλιάδης 9(2), Γκουαλτιέρι
13(3), Παπαδημητρίου, Κον τούλης 6,
Πολιτόπουλος 16(1), Καπών ης 11(2),

Χαρούν ι 10, Δούκας 3,
Αχ είμαστος

ΕΡΜΗΣ ΑΡΓΥΡ. (Γκα-
ν αβίας, Μωυσίδης): Ραζής ,
Μαυραν τζώτου 3, Καβαλα-
ράκης 16(1), Παξιν ός,
Κατσαμπάν ης 4, Νικολα-
κάκος 2, Φωτόπουλος
21(3), Κων σταν τακόπου-
λος Ρετσιν άς 17(2),
Τσιώκος 13

Αν αλυτικά η βαθμολογία:
1 ΔΑΣ Δραπετσών ας 10
2 ΑΟΝΑ 10
3 Ερμής Αργυρούπολης 9
4 Ακαδημία Ελευσίν ας 8
5 ΑΕ Ρέν τη 8
6 Ευρυάλη 8, 3-2
7 Ίκαρος Νέας Σμύρν ης 8
8 Αστέρας Αγίου Δημητρίου 8
9 Τράχ ων ες Δία 7
10 Ερμής Περάματος 7
11 Ταταύλα 6
12 Ηλεκτρούπολη 6
13 Γλυφάδα 5
14 Πήγασος Κορυδαλλού 5

Αν αλυτικά το πρόγραμμα της 
6ης αγων ιστικής (7/10):

Αστέρας Αγίου Δημητρίου – Ελευσίν α
Πήγασος Κορυδαλλού – Ταταύλα
Ευρυάλη – Ηλεκτρούπολη
ΑΟΝΑ – Ίκαρος Νέας Σμύρν ης
Ερμής Περάματος – Γλυφάδα
Ερμής Αργυρούπολης – ΔΑΣ 
Δραπετσών ας
ΑΕ Ρέν τη – Τράχ ων ες Δία

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Έφηβοι ΕΣΚΑΝΑ (7η αγ.): 
Ο Πανελευσινιακός ΑΟΚ 84-60 
την Καλλιθέα

Σ π ο υ δ α ί α
ν ίκη για τους
Εφήβους του
ΑΟΚ Παν ε-
λευσιν ιακός
απέν αν τι σε
μια καλή ομάδα όπως η Α.Ε. Καλλιθέας.
Έν α ακόμα βήμα για την  παραμον ή στην
κορυφαία κατηγορία. Έν α ακόμα λιθαράκι
στην  εξέλιξη των  αθλητών .

H βαθμολογία:
1 Κρόν ος Αγίου Δημητρίου 14, 7-0
2 ΔΑΣ Δραπετσών ας 14, 7-0
3 Ολυμπιακός 13, 6-1
4 Παν ιών ιος 12, 5-2
5 ΑΟΠΦ 11, 4-3
6 ΑΟΝΑ 11, 4-3
7 Ιων ικός 11, 4-3

8 Πρωτέας Βούλας 10, 3-4
9 Παν ελευσιν ιακός 10, 3-4
10 Μίλων ας 9, 2-5
11 ΑΕ Καλλιθέας 9, 2-5
12 Έσπερος Καλλιθέας 8, 1-6
13 Ίκαρος Καλλιθέας 8, 1-6
14 Ελευθερία Μοσχ άτου 7, 0-7

Αν αλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγων ιστι-
κής (8/11):

Πρωτέας Βούλας – Ιων ικός
ΑΟΝΑ – Κρόν ος Αγίου Δημητρίου
ΔΑΣ Δραπετσών ας – Ίκαρος Καλλιθέας
Έσπερος Καλλιθέας – Παν ιών ιος
Μίλων ας – Ολυμπιακός
ΑΟΠΦ – Παν ελευσιν ιακός
ΑΕ Καλλιθέας – Ελευθερία Μοσχ άτου

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Γ ΈΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ: Ο Μανδραικός
με τον Ικαρο Καλλιθέας

Το αγων ιστικό πρόγραμμα της 5ης αγων ι-
στικής στην  Γ΄Εθν ική την  Κυριακή
(6/11):
Ποσειδών  Νέου Ψυχ ικού – Νίκη Αμαρου-
σίου
Πικέρμι – Φοίν ιξ Πειραιά
Αιολικός Μυτιλήν ης – Δάφν η
ΕΑ Καλύμν ου – ΦΟ Βρον τάδου
Ελευθερία Μοσχ άτου – Αργον αύτης Ραφ-
ήν ας
Μαν δραϊκός – Ίκαρος Καλλιθέας

Β΄ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ 2ος ΟΜΙΛΟΣ:
Ο Πανελευσινιακός στο Αιγάλεω

Για την 5η αγωνιστική και τον 2ο όμιλο ο Πανε-
λευσινιακός αγωνίζεται εκτός έδρας το Σάββατο
στο κλειστό Σταύρος Βενέτης με το ΑΟ Αιγάλεω.

5η Αγωνιστική
05/11/22    17:00    Β’ ΠΕΥΚΗΣ    ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ-ΑΕ
Ν.ΚΗΦΙΣΙΑΣ    
05/11/22    17:00    ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ    ΑΟ
Π.ΦΑΛΗΡΟΥ-ΟΦΗ    
05/11/22    17:00    ΑΓ.ΘΩΜΑ ΑΜΑΡ.    ΑΣΕ
ΔΟΥΚΑ-ΑΟΚ ΧΑΝΙΑ    
05/11/22    20:00    ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ    
06/11/22    17:00    ΔΙΑΓΟΡΑ – ΤΕΝΤΑ    ΓΣ
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ    
05/11/22    17:00    ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΙΚΑΣ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ-ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ    
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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

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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