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MANΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.Πηνειού 81, Άνω Λιόσια,

13343, ΑΤΤΙΚΗΣ2102481114

ΑΧΑΡΝΕΣ
Πορικού Παρασκευή Ι.

Αρχαίου Θεάτρου 36,  2102463245

Σ
τον Δήμο Ελευ-
σίνας πέρασε και
επίσημα του κτίριο,

όπου στεγαζόταν το πρώην
ΙΚΑ και βρίσκεται στη
συμβολή των οδών Κον-
τούλη & Δραγούμη.

Όπως ενημερώνει ο
Δήμος, πρόκειται για ένα
κτίριο, που επί σειρά ετών
παρέμενε ανεκμετάλλευτο,
παρά την προνομιακή του
θέση, αφού γειτνιάζει με
πολιτιστικά κέντρα, όπως το
Λεωνίδας Κανελλόπουλος,
το Παλαιό Ελαιουργείο και
το εν εξελίξει IRIS.

Μετά και την ολοκλήρωση
μεταβίβασης του κτιρίου
στον Δήμο Ελευσίνας, αλλά
και τις απαραίτητες εργασίες
που χρειάζονται προκειμέ-
νου να γίνει ξανά χρηστικό,
ο Δήμος προσδοκά τη μετα-
φορά και εγκατάσταση υπηρεσιών του, οι οποίες μέχρι
σήμερα στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια.

«Το γεγονός αυτό, θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση
χρημάτων, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η αγορά του
δεν επιβάρυνε τον Δημοτικό προϋπολογισμό, αφού
πραγματοποιήθηκε από τη χρηματοδότηση των 20 εκα-
τομμυρίων ευρώ, που διεκδίκησε και εξασφάλισε η
Δημοτική Αρχή», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος και
προσθέτει ότι, μέσω της επιχορήγησης που έλαβε από το
Υπουργείο Εσωτερικών δρομολογεί εμβληματικές αγο-
ρές και απόκτηση υποδομών, που έλειπαν από την
πόλη, οι οποίες και θα αξιοποιηθούν ως χώροι πολιτι-
σμού, αναψυχής αλλά και κάλυψης των λειτουργικών
αναγκών του.

«Σήμερα ολοκληρώσαμε και επίσημα τη μεταβίβαση
του πρώην ΙΚΑ στον Δήμο Ελευσίνας. Μία σημαντική
αγορά, που όπως όλες, πραγματοποιήθηκε από τη
μεγαλύτερη επιχορήγηση που έχει λάβει ποτέ ο Δήμος. 

Το κτίριο, μετά τις απαραίτητες εργασίες, θα στεγάσει
υπηρεσίες που όλα αυτά τα χρόνια στεγάζονται σε ενοι-
κιασμένους χώρους, γεγονός που θα «γλιτώσει» χρήμα-
τα από τον δημοτικό προϋπολογισμό. Αυτή η Δημοτική
Αρχή έχει επιλέξει να αφήσει παρακαταθήκη στις επόμε-
νες γενιές. 

Όχι όμορφες ιδέες αλλά στιβαρά έργα»,αναφέρει σε
δήλωσή του ο δήμαρχος της περιοχής Αργύρης Οικονό-
μου.

ΣΣττοονν  ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ππέέρραασσεε    
ττοο  κκττήήρριιοο  ττοουυ  ππρρώώηηνν  ΙΙΚΚΑΑ  

Συν εχ ιζεται στη σελ. 4

Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του 
ΥΠΕΣ για τη δημοτική αστυνομία

Τ
ην  αν αδιοργάν ωση της Δημοτικής Αστυν ομίας
με σκοπό την  αποτελεσματικότερη λειτουργία
της προβλέπει το ν ομοσχ έδιο του υπουργείου

Εσωτερικών  με τίτλο «Δημοτική Αστυν ομία, Φορείς
Λαϊκών  Αγορών , Απλούστευση διαδικασιών  μεταξύ
Ο.Τ.Α. και Αποκεν τρωμέν ων  Διοικήσεων  και λοιπές
ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών », που τέθηκε
από την  Παρασκευή 4 Νοεμβρίου έως και 18 Νοεμ-
βρίου σε δημόσια διαβούλευση.

Όπως σημειών εται στην  αιτιολογική έκθεση, το εφα-
ρμοζόμεν ο ν ομικό πλαίσιο, δεν  αν ταποκρίν εται στις
σύγχ ρον ες λειτουργίες και αν άγκες της πόλης και, ως
εκ τούτου χ ρήζει καταργήσεων , προσαρμογών , τρο-
ποποιήσεων , βελτιώσεων  και προσθηκών .

Καταργούν ται αρμοδιότητες, η άσκηση των  οποίων
θεωρούν ται παρωχ ημέν ες ή δεν  συν άδουν  με τον
ρόλο της δημοτικής αστυν ομίας, όπως η θεώρηση
τιμοκαταλόγων  των  δωματίων  των  ξεν οδοχ είων , ή
που ήταν  αδύν ατο ν α ασκηθούν  από τα στελέχ η της,
όπως τήρηση διατάξεων  που αφορούν  σε χ ώρους
προσωριν ής εγκατάστασης μετακιν ούμεν ων  πληθυ-
σμών .

Οι αρμοδιότητες διακρίν ον ται σε τρεις επιμέρους
κατηγορίες, αν άλογα με τον  πληθυσμό του κάθε
δήμου και τον  αριθμό του προσωπικού της δημοτικής
αστυν ομίας.

Στην  πρώτη κατηγορία περιλαμβάν ον ται απλές

αρμοδιότητες όπως ο έλεγχ ος της παράν ομης στάθ-
μευσης, η απομάκρυν ση εγκαταλειμμέν ων  οχ ημάτων ,
η επιβολή διοικητικών  κυρώσεων  σε καταστήματα ή
επιχ ειρήσεις, η επίδοση εγγράφων .

Η δεύτερη κατηγορία αφορά την  τήρηση των  διατά-
ξεων  για την  υπαίθρια διαφήμιση, τα ζώα συν τροφιάς
και το υπαίθριο εμπόριο. Πιο σύν θετες αρμοδιότητες
περιλαμβάν ει η τρίτη κατηγορία, όπως ο έλεγχ ος
ν ομιμότητας στην  αδειοδότηση καταστημάτων  υγειο-
ν ομικού εν διαφέρον τος, θεάτρων , κιν ηματογράφων ,
η ηχ ορύπαν ση, η κοιν ή ησυχ ία και η λειτουργία μου-
σικής στα καταστήματα υγειον ομικού εν διαφέρον τος,
το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων , η λειτουργία
εμποροπαν ηγύρεων , εποχ ικών  υπαίθριων  αγορών
και λοιπών  ψυχ αγωγικών  δραστηριοτήτων  και η τήρη-
ση της αν τικαπν ιστικής ν ομοθεσίας.
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Πως συνέβη η τραγωδία στη Μάνδρα:
«Μάλλον από λάθος πυροβόλησε ο

14χρονος τον αδελφό του»
«Είναι και ο πατέρας υπόλογος για παραμέληση ανηλίκου και κατοχή όπλου»

ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιανατολικής Αττικής, Γ. Καλλιακμάνης

Γ
ια τις έρευν ες τις Ελλην ικής
Αστυν ομίας σχ ετικά με την
υπόθεση δολοφον ίας του

17χ ρον ου στη Μάν δρα από τον
14χ ρον ο αδερφό του, μίλησε ο
πρόεδρος των  Αστυν ομικών  Υπαλ-
λήλων  Νοτιαν ατολικής Αττικής,
Γιώργος Καλλιακμάν ης.

Συγκεκριμέν α, ο κ. Καλλιακμάν ης
τόν ισε ότι οι μέχ ρι τώρα έρευν ες
της ΕΛ.ΑΣ. δείχ ν ουν  πως ο 14χ ρο-
ν ος πυροβόλησε κατα λάθος τον
άτυχ ο αδερφό του.

Για τις έρευν ες τις Ελλην ικής
Αστυν ομίας σχ ετικά με την  υπόθε-
ση δολοφον ίας του 17χ ρον ου στη
Μάν δρα από τον  14χ ρον ο αδερφό
του, μίλησε ο πρόεδρος των
Αστυν ομικών  Υπαλλήλων  Νοτιαν α-
τολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακ-
μάν ης.

Συγκεκριμέν α, ο κ. Καλλιακμάν ης
τόν ισε ότι οι μέχ ρι τώρα έρευν ες
της ΕΛ.ΑΣ. δείχ ν ουν  πως ο 14χ ρο-
ν ος πυροβόλησε κατα λάθος τον
άτυχ ο αδερφό του.

«Εκεί υπάρχ αν  8 παιδιά. Είχ αν
γίν ει κάποιες αν αφορές από το
“Χαμόγελο του Παιδιού”. Φαίν εται
πως εκεί που έγιν αν  οι αν αφορές
δεν  έδειξαν  το εν διαφέρον  που
έπρεπε ν α δείξουν  και φτάσαμε
έν α 14χ ρον ο παιδί ν α πυροβολήσει
τον  αδερφό του από λάθος απ’ ότι
φαίν εται. Οι πρώτες έρευν ες που
έγιν αν  από την  αστυν ομία δεν
δείχ ν ουν  ν α κρύβεται κάτι άλλο
από πίσω», τόν ισε ο κ. Καλλιακ-
μάν ης.

Παρόλα αυτά, επεσήμαν ε πως:

«Είν αι έν α παιδί που πήρε έν α
όπλο από έν α σεν τούκι, για το
οποίο ο πατέρας του δεν  είχ ε άδεια
κατοχ ής, που το ήξεραν  τα παιδιά.
Είχ ε σφαίρες για αγριογούρουν ο.
Αυτό που είδε ο ιατροδικαστής είν αι
φοβερό, γιατί καταλαβαίν ετε αυτό το
βλήμα όταν  πλήξει στο κεφάλι έν α
παιδί, τι ζημιά κάν ει».

«Είναι και ο πατέρας υπόλο-
γος για παραμέληση ανηλίκου
και κατοχή όπλου», πρόσθεσε.

Όσον  αφορά το γεγον ός, των  δυο
καταγγελιών , το 2021 και το 2022,
που έγιν αν  για τη συγκεκριμέν η
οικογέν εια, ο πρόεδρος των
Αστυν ομικών  Υπαλλήλων  Νοτιαν α-
τολικής Αττικής, ξεκαθάρισε πως
δεν  είχ αν  γίν ει στις αστυν ομικές
αρχ ές, αλλά στη δικαιοσύν η.

Υπεν θυμίζεται, πως σε βάρος του
14χ ρον ου, που ομολόγησε το 

έγκλημα, ασκήθηκε από τον
εισαγγελέα ποιν ική δίωξη για αν θρω-
ποκτον ία από πρόθεση με εν δεχ ό-
μεν ο δόλο, οπλοφορία και οπλοκα-
τοχ ή, εν ώ αν αμέν εται ν α απολογ-
ηθεί το πρωί της Τρίτης (8/11) στην
αν ακρίτρια αν ηλίκων .

Τι αναφέρει η πλευρά του
14χρονου

Σύμφωνα με την κατάθεση του
14χρονου, πυροβόλησε κατά

λάθος στη διάρκεια του κυνηγιού
τον αδερφό του.

O 14χ ρον ος σε πρώτη συζήτηση
με τον  δικηγόρο του Ιωάν ν η Βέρα,
φέρεται ν α αποδίδει τον  θάν ατο
του αδερφού του σε ατύχ ημα κατά
τη διάρκεια του κυν ηγιού αγριογούρ-
ουν ου, καθώς και οι δύο γν ώριζαν
ότι ο πατέρας τους είχ ε την  καραμ-
πίν α σε έν α σεν τούκι.

Ε
πεισόδια σημειώθηκαν  στον  Ασπρόπυργο όπου συν επλάκησαν  δεκάδες αλλοδαποί.
Αστυν ομικοί έλαβαν  κλήση από κατοίκους της περιοχ ής για συμπλοκές μεταξύ ομάδων
αλλοδαπών . Στο σημείο, έφτασαν  εκεί πρώτοι, τέσσερις αστυν ομικοί από την  ομάδα

ΔΙΑΣ.
Τον  τραυμάτισε στον  μηρό
Σύμφων α με πληροφορίες τον  τραυμάτισε μάλιστα στον  μηρό και τον  έσωσε από δύσκολες
καταστάσεις το ισοθερμικό, που φορούσε, το οποίο είχ ε προσαρμόσει στο πόδι για το όπλο.

Μετά από τα επεισόδια, έγιν αν , πάν τως, τουλάχ ιστον  30 προσαγωγές, στο τοπικό αστυν ομικό
τμήμα.

Οι προσαγωγές μετατράπηκαν  για πολλούς εξ αυτών  σε συλλήψεις, καθώς αφεν ός κρατούσαν
καδρόν ια και αφετέρου δεν  είχ αν  άδεια παραμον ής στη χ ώρα.

Οι πληροφορίες αν αφέρουν  για συμπλοκές μεταξύ ατόμων  από την  Ιν δία και το Πακιστάν ,
που μέν ουν  μάλιστα στην  περιοχ ή.

ΑΑιιμμααττηηρρήή  σσυυμμππλλοοκκήή  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
––  ΜΜααχχααίίρρωωσσαανν  αασσττυυννοομμιικκόό

Τουλάχιστον 30 προσαγωγές στο τοπικό αστυνομικό τμήμα - Συνεπλάκησαν μεταξύ τους δεκάδες αλλοδαποί

Συν εχ ιζεται στη σελ.4

Μια σύλληψη
στα Άνω Λιόσια μετά
από… 11 μπαλωθιές

Χειροπέδες στον Ε.Κ για παράβαση του νόμου
περί όπλων πέρασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στα
Άνω Λιόσια, μετά από μπαλοθιές που έριξε με το
κυνηγετικό του όπλου.

Ο άνδρας που διαμένει στην οδό Μητροπό-
λεως, προκάλεσε πανικό στην περιοχή όταν
ενήργησε συνολικά 11 πυροβολισμούς με αποτέ-
λεσμα να κληθεί στο σημείο η αστυνομία.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο τμήμα ασφαλείας
Φυλής, ενώ από το σημείο συλλέχθηκαν 11 κάλ-
υκες.
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Την  πήραν  και όταν  εν τόπισαν  το αγριογούρου-
ν ο, εκείν ο ξεμάκραιν ε με τον  17χ ρον ο ν α δίν ει το
όπλο στον  14χ ρον ο προκειμέν ου ν α το κυν ηγήσει
και ν α φέρει πίσω το αγριογούρουν ο. Κατά τη διάρ-
κεια που του έδιν ε το όπλο εκείν ο εκπυρσοκρότ-
ησε και βρήκε τον  17χ ρον ο στο κεφάλι. Αμέσως
μετά τον  πυροβολισμό ο αν ήλικος δράστης πήγε
στο σπίτι και δεν  είπε τίποτα σε καν έν αν .

Από την  πλευρά του ο δικηγόρος του 14χ ρον ου,
Ιωάν ν ης Βέρρας, υποστηρίζει τη θέση του εν τολέα
του ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και ότι δεν  πυρ-
οβόλησε ο έφηβος για ν α σκοτώσει τον  17χ ρον ο
αδελφό του.

«Πρόκειται για αν θρωποκτον ία από αμέλεια», τον ίζον τας παράλληλα πως αν  κριθεί έν οχ ος ο 14χ ρον ος, λόγω
της ηλικίας του και με βάση τον  ποιν ικό κώδικα, η πολιτεία δεν  μπορεί ν α του αποδώσει ευθύν η για αυτό που
έχ ει τελέσει, καθώς τα παιδιά κάτω των  15 ετών  ακόμα και κακουργηματική πράξη ν α τελέσουν  δεν  οδηγούν ται
στη φυλακή.

Ο 17χ ρον ος δεν  έχ ει σημάδια κακοποίησης
Την  ίδια στιγμή, η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσε όσα είπε ο 14χ ρον ος, καθώς ο 17χ ρον ος δεν  έχ ει σημά-

δια κακοποίησης,
Εν τωμεταξύ, οι αρχ ές έχ ουν  ήδη στα χ έρια τους την  ιατροδικαστική έκθεση η οποία είχ ε δύο ευρήματα:
α. Ο 17χ ρον ος είχ ε τραύμα στο κεφάλι, εν ώ η απόσταση και καυρίως η πορεία και ύψος από το οποίο εβλήθη

συν άδουν  με τη σωματοδομή και τα όσα είπε ο 14χ ρον ος.
β. Ο 17χ ρον ος δεν  έχ ει σημάδια πρόσφατης ή παλαιότερης κακοποίησης.
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Οι δήμοι χωρίζονται, βάσει πληθυσμού, σε τέσσερις κατηγο-

ρίες, σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζεται η κατηγορία ή οι
κατηγορίες αρμοδιοτήτων που ασκούνται σε αυτούς από τη
δημοτική αστυνομία. Για κάθε ομάδα δήμων προβλέπεται και ο
αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού της κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, α) δήμοι με πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους,
(έως 5 άτομα προσωπικό). β) από 3.501 έως 6.000 κατοίκους,
(από 6 έως 10 άτομα ) γ) από 6.001 έως 100.000 κατοίκους (12
άτομα κατ’ ελάχιστο) και δ) δήμοι με πληθυσμό άνω των
100.000 κατοίκων στελεχώνονται από προσωπικό που
προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του μόνιμου πληθυ-
σμού διά δύο χιλιάδες.

Οι υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας των μικρών δήμων μπο-
ρούν να ασκούν τις αρμοδιότητες της πρώτης κατηγορίας, των
μεσαίων δήμων (με πληθυσμό από 3.501 έως 100.000) ασκούν
τις αρμοδιότητες της πρώτης και της δεύτερης ομάδας, ενώ και
τις τρεις κατηγορίες ασκεί η δημοτική αστυνομία των μεγάλων
δήμων.

Το νομοσχέδιο, πάντως, δίνει τη δυνατότητα με απόφαση
δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλει-
οψηφία των μελών του να ανατίθενται προς άσκηση στη δημο-
τική αστυνομία αρμοδιότητες από όλες τις κατηγορίες, ανεξα-
ρτήτως πληθυσμού. Εφόσον ανατεθεί στη δημοτική αστυνομία η
άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων της τρίτης κατηγορίας, η
στελέχωση της υπηρεσίας προσαυξάνεται κατά ένα τρίτο.

Προς εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της
δημοτικής αστυνομίας ορίζεται ότι σε περίπτωση μη πλήρω-
σης των αθροιστικώς οριζομένων κριτηρίων, ήτοι του πληθυ-
σμού του οικείου δήμου και της αναγκαίας στελέχωσης της
δημοτικής αστυνομίας, αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες της αμέσως
προηγούμενης κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπι-
κού της δημοτικής αστυνομίας πρέπει να έχουν συμπληρώσει
το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκει-
μένου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, το
35ο έτος της ηλικίας τους και για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής
Αστυνομίας, το 28° και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 μ.
οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται
σε αθλητικές δοκιμασίες, ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέν-
τευξη.

Η εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού περιλαμβάνει
πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης διάρκει-
ας τουλάχιστον 6 μηνών που παρέχεται από την ΕΛ.ΑΣ. και το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Προς εξασφάλιση της παραμονής των δημοτικών αστυνο-
μικών στις θέσεις όπου διορίσθηκαν για μια δεκαετία, ορίζεται
ότι τυχόν παραίτησή τους εντός της δεκαετίας καθιδρύει
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον οικείο δήμο.

Καθορίζονται ιεραρχικά οι βαθμοί του προσωπικού, το
πλαίσιο βαθμολογικής εξέλιξης, η διαδικασία βαθμολογικών
προαγωγών και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων (τυπικά

προσόντα, πραγματική υπηρεσία στο δημόσιο και άσκηση
καθηκόντων ευθύνης σε οργανικές μονάδες της δημοτικής
αστυνομίας, καθώς και συνέντευξη).

Θεσπίζεται, ακόμα, η υποχρέωση των δήμων να παρέχουν
στους δημοτικούς αστυνομικούς νομική υποστήριξη ενώπιον
των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διε-
νέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξ-
ης εις βάρος τους, για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι
διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρ-
είται της υποχρέωσης αυτής η περίπτωση ποινικής δίωξης
ύστερα από καταγγελία εκ μέρους δημόσιας υπηρεσίας ή ανε-
ξάρτητης διοικητικής αρχής.

Καθιερώνεται η δυνατότητα μετάταξης δημοτικών αστυνο-
μικών σε θέσεις άλλου κλάδου του ίδιου δήμου, ίδιας ή ανώτερ-
ης κατηγορίας, μετά τη συμπλήρωση 20ετούς συνολικής υπηρ-
εσίας σε υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις για τη
λειτουργία των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, απλούστευσης της
λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων και αντιμετώπι-
σης ζητημάτων προσωπικού του δημοσίου τομέα. Μεταξύ
άλλων, προβλέπεται η επέκταση σε αναπληρωτές εκπαιδευ-
τικούς που εργάζονται σε ορεινούς, νησιωτικούς δήμους της
παροχής δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής, όπως
ισχύει για τους δημοτικούς υπαλλήλους τους, το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό και τους ένστολους.

Αυξάνεται το ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου από το 65ο στο 67ο έτος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις
ως το 70ο έτος, καθώς όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθ-
εση, υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που δεν διαθέτουν τις
απαιτούμενες εκ του νόμου ημέρες ασφάλισης και επιθυμούν
να εργασθούν προκειμένου να συμπληρώσουν τα υπολειπό-
μενα ένσημα για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.

Ακόμη δίνεται η δυνατότητα οδήγησης των οχημάτων του
Δημοσίου αποκλειστικά για υπηρεσιακούς λόγους από τα μέλη
της κυβέρνησης, τους υφυπουργούς και τους γενικούς γραμμα-
τείς των υπουργείων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με
σκοπό την εξοικονόμηση δαπανών και προσωπικού.

Μάτι: 10 Νοεμβρίου
συνεχίζεται η δίκη για τη
φωτιά

Για την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου, διέκοψε η
δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής,
που συνεχίστηκε σήμερα με τις δηλώσεις υπο-
στήριξης κατηγορίας των 50 πρώτων θυμάτων
και συγγενών θυμάτων.

Η δίκη διεξήχθη σε αίθουσα του κτιρίου 13 της
πρώην Σχολής Ευελπίδων και αμέσως μετά τις
νομιμοποιήσεις των συνηγόρων το δικαστήριο
διέκοψε και η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθ-
εί στην αίθουσα τελετών του Εφετείου της Αθή-
νας.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκαν πολλοί
συγγενείς θυμάτων, οι οποίοι δήλωσαν αγανακ-
τισμένοι για τις συνθήκες διεξαγωγής της ακροα-
ματικής διαδικασιας και χαρακτηρίζοντας τη διαδι-
κασία «παρωδία».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα αναβλήθηκε για τις
27 Σεπτεμβρίου 2023 η δίκη του πρώην
αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλη
Ματθαιόπουλου σχετικά με τις καταγγελίες του
πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσου περί
παρέμβάσεων του και οχλήσεων του με σκοπό
τη κάλυψη των ευθυνών για τη φονική πυρκαγιά.
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Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας 
(Σ.Ο.Π.Π.)τ ης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής συμμετείχε ο Δήμος Αχαρνών

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΧΥΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΟ 
ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

Σ
τη συνεδρίαση του
Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας

της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
συμμετείχε ο Δήμος Αχαρνών
δια του αρμόδιου αντιδημάρχου
για θέματα Πολιτικής Προ-
στασίας: Γιώργου Σιδηρόπου-
λου. Το Συντονιστικό συνεδρία-
σε με θέματα τον απολογισμό
της αντιπυρικής περιόδου 2022,
το σχεδιασμό και τις δράσεις
Πολιτικής Προστασίας για την
πρόληψη και αντιμετώπιση κιν-
δύνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων
καθώς και από χιονοπτώσεις

και παγετό.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατο-

λικής Αττικής Θανάσης Αυγερ-
ινός, ως πρόεδρος του ΣΟΠΠ,
ανέπτυξε αναλυτικά την σημαν-
τική συνεισφορά της Περιφέρει-
ας Αττικής, σε όλες τις πυρκαγι-
ές που έπληξαν περιοχές της
Ανατολικής Αττικής κατά την
διάρκεια της αντιπυρικής περιό-
δου 2022 ενώ παράλληλα
ανέφερε όλο τον σχεδιασμό που
εφαρμόζεται κατ΄ εντολή του
Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου
Πατούλη, σχετικά με την έγκαι-
ρη προετοιμασία για την αντι-
μετώπιση των έντονων καιρ-

ικών φαινομένων της χειμερι-
νής περιόδου (πλημμύρες, χιο-
νοπτώσεις κ.α.).

Αναφορικά με τις πλημμύρες
και τις χιονοπτώσεις, η συζήτ-
ηση επικεντρώθηκε γύρω από
τα εξής θέματα:

- Έλεγχος και προληπτικός
καθαρισμός των κοιτών των
ρεμάτων από την Περιφέρεια
Αττικής.

- Καθαρισμός και συντήρηση
των αγωγών και φρεατίων υδρ-
οσυλλογής όμβριων υδάτων

από την Περιφέρεια και τους
Δήμους (στο οδικό δίκτυο αρμο-
διότητας τους) και ειδικά μετά
από κάθε σημαντικό γεγονός
βροχής (ραγδαία βροχή –
καταιγίδα).

- Καταγραφή των ιρλανδικών
διαβάσεων από Δήμους για να 

γίνουν σημάνσεις και να
ενημερωθούν οι πολίτες.

- Οι Δήμοι να επικαιροποιή-
σουν το Γενικό Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρι-
σης των Συνεπειών από την
Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαι-
νομένων με την κωδική ονο-
μασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2». 

- Τα Δασαρχεία να φρον-
τίσουν για προγραμματισμό,

Ο
Υπουργός Δικαιοσύν ης της Αλβαν ίας, Ulsi
Manja, επισκέφθηκε τη Βουλή των  Ελλή-
ν ων . Συν αν τήθηκε με τον  Αν τιπρόεδρο

της Βουλής και Πρόεδρο της Ειδικής Μόν ιμης Επι-
τροπής Κοιν οβουλευτικής Δεον τολογίας, κ. Χαρά-
λαμπο Αθαν ασίου, τον  Αν τιπρόεδρο της Βουλής
και Πρόεδρο της Ειδικής Μόν ιμης Επιτροπής
Θεσμών  και Διαφάν ειας, κ. Θαν άση Μπούρα, και
τον  Βουλευτή και Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτρο-
πής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύν ης, κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Στο πλαίσιο της συν άν τησης, πραγματοποιήθη-
κε μια γόν ιμη συζήτηση και ο Υπουργός Δικαι-
οσύν ης εν ημερώθηκε για θέματα του Ελλην ικού
Κοιν οβουλίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
αν τάλλαξαν  απόψεις για τις προκλήσεις που αν τι

μετωπίζουν  οι δύο χ ώρες και  συζήτησαν  ζητή-
ματα που άπτον ται των  Επιτροπών .

Επίσης, αν αφέρθηκαν  στην  εν ταξιακή διαδι-
κασία της Αλβαν ίας στην  Ευρωπαϊκή Έν ωση, στις
διμερείς πολιτικές σχ έσεις και κυρίως στην  οριοθ-
έτηση των  θαλασσίων  ζων ών  και στα ζητήματα
Ελλην ικής Εθν ικής Μειον ότητας, αλλά και στο
Διμερές συμβατικό πλαίσιο που περιλαμβάν ει το
σύμφων ο φιλίας, συν εργασίας, καλής γειτον ίας και
ασφάλειας.

Στο τέλος ο κ. Manja ευχ αρίστησε τους κυρίους
Αθαν ασίου, Μπούρα και Χαρακόπουλο για τη φιλο-
ξεν ία και τους προσκάλεσε στη χ ώρα του.

Το πρόγραμμα του Υπουργού Δικαιοσύν ης της
Αλβαν ίας περιλαμβάν ει κι άλλες επίσημες συν αν -
τήσεις με μέλη της Ελλην ικής Κυβέρν ησης, όπως
με τον  Υπουργό Δικαιοσύν ης της χ ώρας μας, κ.
Κων σταν τίν ο Τσιάρα.

Συνάντηση και γόνιμη συζήτηση  με τον Υπουργό
Δικαιοσύνης της Αλβανίας είχε ο Αντιπρόεδρος 

της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας 

μελέτη και εκτέλεση μέτρων και
αντιπλημμυρικών έργων,
όπως κορμοδέματα, κλαδοπ-
λέγματα κλπ.

- Οι Δήμοι να φροντίσουν:

α). για τη δυνατότητα διάθε-
σης γερανοφόρων οχημάτων
για την απομάκρυνση τυχόν
ακινητοποιημένων οχημάτων
λόγω χιονόπτωσης ή παγετού
στο οδικό τους δίκτυο.

β). για την προμήθεια άλατος
για την αντιμετώπιση χιονο-
πτώσεων και παγετού στο
οδικό δίκτυο της ευθύνης τους.

γ). να επικαιροποιήσουν
τους θερμαινόμενους χώρους
της περιοχής τους και να
προσδιορίσουν χώρους
εναπόθεσης μπαζών από

πλημμύρες.

- Ενημέρωση του κοινού για
τη λήψη μέτρων πρόληψης και
αυτοπροστασίας. Στο πλαίσιο
αυτό, έχει ξεκινήσει από το
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
Αν. Αττικής η διανομή με σχε-
τικό έντυπο υλικό στους Δήμο-
υς ενώ οδηγίες αυτοπρο-
στασίας αναρτώνται και στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας. 

Επιπρόσθετα, το Τμήμα
Πολιτικής Προστασίας και η
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
Αν. Αττικής πραγματοποιούν
αποστολή ενημερωτικών
emails και sms αναφορικά με
την έκδοση των έκτακτων
δελτίων πρόγνωσης έντονων
καιρικών  φαινομένων.
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Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Ελευσίνας
ανοίγει τις πόρτες του 

Την Τετάρτη η πρώτη ομιλία  για το 2022-2023

Το Λαϊκό Πανεπι-
στήμιο Ελευσίνας
ανοίγει τις πόρτες
του για το 2022-
2023 στον φυσικό
του χώρο, το Στέκι
του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ
την Τετάρτη 9
Νοεμβρίου και ώρα
18.00. Μαζί μας θα
έχουμε την τιμή να

έχουμε τον Αναπληρωτή Καθηγητή Θεωρίας & Ιστορίας της Ιστο-
ριογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρο της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Ιστορικού του Αρχείου του ΕΚΠΑ κύριο
Ευάγγελο Καραμανωλάκη, που θα αναπτύξει το θέμα "Ο ελληνοϊ-
ταλικός πόλεμος και η μνήμη του. Γιορτάζοντας την 28η Οκτω-
βρίου". Σας περιμένουμε όλους!

Τμήμα Πολιτισμού ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ Δ. Ελευσίνας
Παγκάλου & Κίμωνος 11, Ελευσίνα, 19200

210-5565615, 210-5565629

Τον έπιασαν στο Χαϊδάρι με
πάνω από 9 κιλά κάνναβης

Σ
υν ελήφθη  στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδι-
κασίας, 36χ ρον ος κατηγορούμεν ος για παρά-
βαση του ν όμου περί εξαρτησιογόν ων  ουσιών

και για βία κατά υπαλλήλων  και δικαστικών
προσώπων .

Σύμφων α με την  ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμεν ος
εν τοπίστηκε χ θες το βράδυ ν α κιν είται με αυτοκίν ητο
στην  περιοχ ή του Χαϊδαρίου. Σε έλεγχ ο που έγιν ε από
αστυν ομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, βρέθηκαν  κρυμμέν ες, 

10 ν άιλον  συσκευασίες με ακατέργαστη κάν -
ν αβη συν ολικού βάρους 9,43 κιλών , με σκοπό
την  περαιτέρω διάθεσή τους στην  περιοχ ή.

Κατά την  προσπάθειά του ν α αποφύγει τον
έλεγχ ο, ο 36χ ρον ος αν τιστάθηκε σθεν αρά.
Ωστόσο τον  συν έλαβαν  αστυν ομικοί της υπο-
διεύθυν σης Δίωξης Ναρκωτικών  της διεύθυν σης
Ασφάλειας Αττικής, με τη συν δρομή αστυν ο-
μικών  της Ομάδα ΔΙΑΣ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που
σχ ηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθην ών .

Με δύο επιστολές της η Ένωση
Γονέων και Κηδεμόνων Άνω Λιοσίων
ζητά άμεση λύση των ελλείψεων στο
νεοϊδρυθέν 11ο Δημοτικό Σχολείο Άνω
Λιοσίων.

Ακολουθούν οι επιστολές:

Άνω Λιόσια 6/11/2022

Προς: Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παπ-
πού,

Γραφείο Γενικού Γραμματέα (κος Αργ-
υρόπουλος Αργύρης)

Πρόεδρο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής (Κος Κρεμμύδας Ιωάννης),

Διεύθυνση ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Κος Σχίζας)

κοιν: Υπουργείο Παιδείας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

σης Δ. Αττικής

Κύριοι,
Με την παρούσα επιθυμούμε να σας

υπενθυμίσουμε για την παντελή  έλλειψη
θερμαντικών μέσων στο νεοϊδρυθέν 11Ο
Δημοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων.

Όπως σας έχει επισημανθεί και
αρμοδίως από τον διευθυντή του σχο-
λείου υπάρχει ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ για επτά
μονάδες air-condition (τρεις υπήρχαν και
αφαιρέθηκαν για αποφυγή βανδαλισμών
πριν την επίσημη λειτουργία της σχολι-
κής μονάδας) ενόψει του επερχόμενου
χειμώνα.

Η πραγματικότητα στο 11ο  Δημοτικό
σχολείο διαψεύδει την ενημέρωση από
πλευρά σας  και  μάλιστα σε μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης ότι έχετε φροντίσει
για την θέρμανση σε όλες τις σχολικές
μονάδες στην Α ΕΣΕ καθώς η συγκεκρι-
μένη δεν διαθέτει ούτε ένα κλιματιστικό!

Απαιτούμε τις ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΔΙΚΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ,ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ
11ου Δημοτικού Σχολείου.

Τέλος θα θέλαμε να μας ενημερώσετε
αναφορικά με την προμήθεια ενός
φωτοτυπικού μηχανήματος το οποίο έχει
ζητηθεί επίσης από την διεύθυνση του
σχολείου και είναι απαραίτητο για την
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονά-
δας. 

Για το ΔΣ

Προς: Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παπ-
πού,

Γραφείο Γενικού Γραμματέα (κος Αργ-
υρόπουλος Αργύρης)

Πρόεδρο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής (Κος Κρεμμύδας Ιωάννης),

Διεύθυνση ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Κος Σχίζας)

Κύριοι,
Με την παρούσα επιθυμούμε να σας

υπενθυμίσουμε ότι στο νεοϊδρυθέν 11ο
Δημοτικό σχολείο Άνω Λιοσίων
υπάρχουν οι εξής εκκρεμότητες οι οποίες
σας έχουν κοινοποιηθεί και αρμοδίως και
από τον διευθυντή της σχολικής μονά-
δας. 

1.    Δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙ …
προς χρήση των παιδιών στα διαλείμμα-
τα

2.   Δεν υπάρχει κάποιο στέγαστρο για
να προαυλίζονται τα παιδιά σε περίπτω-
ση βροχόπτωσης

3.      Δεν έχουν τοποθετηθεί οι απαρ-
αίτητες μπασκέτες στο υπάρχων…. Γήπε-
δο μπάσκετ

Είναι πραγματικά λυπηρό δυο (02)
μήνες μετά την έναρξη του σχολικού
έτους να συζητάμε ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ….για την εύρυθμη και
ομαλή λειτουργία της εν λόγω σχολικής
μονάδας

Απαιτούμε όπως ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΘΙ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ το συντομότερο δυνατόν.

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

Η Πρόεδρος                                                                                                             
Σμυρλή Αλεξάνδρα                                                                                       
Η Γραμματέας
Ελ Ρουμπία Μάρκος

Ένωση Γονέων Άνω Λιοσίων: Άμεση λύση των 

ελλείψεων στο νεοϊδρυθέν 11ο Δημοτικό Σχολείο

ΧΧάάοοςς  σσττηηνν  ΑΑθθηηννώώνν  ΚΚοορρίίννθθοουυ  
--ΑΑυυττοοκκίίννηηττοο  εεξξεεττρράάππηη  ττηηςς  πποορρεείίααςς  ττοουυ  
σσττοονν  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά

ΚΚ υυ κκ λλ οο φφ οο ρρ ιι αα κκ ήή
σσυυμμφφόόρρηησσηη    ππρροοκκ--
λλήήθθηηκκεε  χχθθεεςς  ττοο
μμεεσσηημμέέρριι  σσττηηνν  ΕΕθθννιι--
κκήή  ΟΟδδόό  ΑΑθθηηννώώνν
ΚΚοορρίίννθθοουυ,,  μμεεττάά  ααππόό
ττρροοχχααίίοο  ααττύύχχηημμαα
πποουυ  έέγγιιννεε  σσττοο
σσηημμεείίοο..

ΤΤοο  ττρροοχχααίίοο  έέγγιιννεε
σσττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ΣΣκκααρραα--
μμααγγκκάά,,  σσττοο  ρρεεύύμμαα  ττηηςς  κκααθθόόδδοουυ..

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ααυυττοοκκίίννηηττοο,,  εεξξεεττρράάππηη  ττηηςς  πποορρεείίααςς  ττοουυ,,  υυππόό  ααδδιιεευυκκρρίίννιι--
σσττεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  χχττύύππηησσεε  σσττοο  σσττηηθθααίίοο..

ΤΤοο  ππιιοο  σσηημμααννττιικκόό  ββέέββααιιαα  εείίννααιι  όόττιι  ηη  οοδδηηγγόόςς  εείίννααιι  κκααλλάά  σσττηηνν  υυγγεείίαα  ττηηςς..
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Μ
έλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. παρακολούθησαν  τις
δύο εν ημερωτικές  ομιλίες του κ. Χρήστου
Νοδάρα Παθολόγου, Διδάκτωρα Ιατρικής Σχ ο-

λής Αθην ών  και  Μέλους της  Ελλην ικής Διαβητολογι-
κής Εταιρείας, στο Α’ και στο Β’ ΚΑΠΗ Ασπροπύρ-
γου.  

Η παρουσίαση αφορούσε  τον  Σακχ αρώδη Διαβήτη
και στόχ ευε  στην  εν ημέρωση του κοιν ού αν αφορικά
με την  Πρόληψη, την  Αν τιμετώπιση και  τη Διαχ είρι-
ση του. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην  αν αγν ώριση
των   συμπτωμάτων  υπογλυκαιμίας και υπεργλυκαιμίας
και αν τιμετώπισή τους, στις διατροφικές επιλογές:
ποιότητα – ποσότητα – ωράρια, στην  άσκηση, είδη –
συχ ν ότητα – διάρκεια – προϋποθέσεις, στη σωστή
μέτρηση του σακχ άρου αίματος και της πίεσης στον
συχ ν ό έλεγχ ο του σωματικού βάρους και στην  έγκαι-
ρη αν αγν ώριση των  μακροχ ρόν ιων  επιπλοκών .

Στο τέλος των  παρουσιάσεων , ο γιατρός απάν τησε
στις ιδιαίτερα στοχ ευμέν ες ερωτήσεις των  παρευρισ-
κόμεν ων  εν ώ ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.
Ιωάν ν ης Κατσαρός και ο Αν τιπρόεδρος, κ. Αν τών ιος
Κον αξής ευχ αρίστησαν  τόσο τον  γιατρό για την  απο-
δοχ ή της πρόσκλησης όσο και το κοιν ό για  τη συμμε-
τοχ ή του.  

Ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές ομιλίες για τον Σακχαρώδη
Διαβήτη από τον Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. Ασπροπύργου

Χωρίς τηλέφωνα λόγω βλάβης η
Κοινωνική Υπηρεσία Δ.Φυλής

Ο Δήμος Φυλής ενημερώνει τους δημότες  πως τα τηλέφωνα της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας στην οδό Αθηνών 18  δεν λειτουργούν λόγω βλάβης.   
Έχει ειδοποιηθεί η τηλεφωνική εταιρεία και αναμένεται η αποκατάσταση
της βλάβης.
Τα τηλέφωνα που είναι εκτός λειτουργίας είναι τα εξής:  2114115223
224, 225 και 228.
Παρακαλούνται οι δημότες για την κατανόησή τους. 

Διακοπή νερού σήμερα 8 Νοεμβρίου, στο ΒΙΟ.ΠΑ
Άνω Λιοσίων, λόγω επισκευής βλάβης

Το Τμήμα Ύδρευσης του Δήμου Φυλής εν ημερών ει ότι, αύριο Τρίτη 8
Νοεμβρίου 2022, θα γίν ουν  εργασίες επισκευής βλάβης στον  αγωγό
ύδρευσης στην  οδό Προύσσας, στα Άν ω Λιόσια.
Λόγω των  εργασιών  θα διακοπεί η υδροδότηση στην  περιοχή του
ΒΙΟ.ΠΑ. στα Άν ω Λιόσια, από 8 π.μ. έως 1:30 μ.μ.
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Ανοιξε χθες 7 Νοεμβρίου η πλατφόρμα
myΘΕΡΜΑΝΣΗ για την υποβολή αιτή-
σεων από 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους,
του φετινού επιδόματος θέρμανσης. Η
χορήγηση του επιδόματος αφορά: πετρέ-
λαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης,
φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιο-
μάζα (πέλετ), φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε
κηροζίνη) και θερμική ενέργεια μέσω
τηλεθέρμανσης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η πρώτη πληρ-
ωμή, που θα αφορά παλαιούς δικαιούχο-
υς, θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμ-
βρίου, ως προκαταβολή του ποσού, η
δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη
στις 28 Απριλίου.

Το ύψος του επιδόματος διαμορφώνε-
ται από 100 έως και 800 ευρώ ενώ προβ-
λέπεται διπλασιασμός του ποσού έως και
τα 1.600 ευρώ, για νέους δικαιούχους οι
οποίοι δεν χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
και για παλαιούς δικαιούχους οι οποίοι
παύουν να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο
και το αντικαθιστούν με μία από τις λοιπές
επιδοτούμενες καύσιμες ύλες ή με τηλεθ-
έρμανση.

«Κλειδί» για το τελικό ποσό επιδόματος
θα είναι οι «βαθμοημέρες» ψύχους της
κάθε περιοχής ή οικισμού. Λόγω των
αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε
οικισμούς των οποίων ο συντελεστής
επιδότησης είναι μεγαλύτερος ή ίσος της
μονάδας -ουσιαστικά είναι οι ορεινές περ-
ιοχές της χώρας - το ύψος του επιδόμα-
τος, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 25%
φτάνοντας έως και στα 1.000 ευρώ.

Σε κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδομα
για αγορές των επιδοτούμενων ειδών
καυσίμων θέρμανσης και θερμικής ενέρ-
γειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ύψος του
οποίου ανέρχεται στο ποσό των 350

ευρώ, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντε-
λεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο
βρίσκεται η κύρια κατοικία, και προσα-
υξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμε-
νο τέκνο του δικαιούχου.

Η επιδότηση αφορά την κύρια κατοικία
και ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος
θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξ-
υλων και βιομάζας (πέλετ) τίθεται ως πρό-
σθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκε-
ται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτε-
ρο των 3.500 κατοίκων και ο αντίστοιχος
συντελεστής επιδότησης να είναι ίσος ή
μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγ-
ηση επιδόματος θέρμανσης στους κατανα-
λωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρ-
μανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση
το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους
Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης,
Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

Σε τρεις δόσεις οι πληρωμές
Έως την 21η Δεκεμβρίου 2022 για την

προκαταβολή της παρ. 2 του άρθρου 4
και το σύνολο των αγορών, που θα τιμο-
λογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2022,
εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε επίδομα
που υπερβαίνει το ποσό της προκαταβο-
λής και υπό την προϋπόθεση καταχώρι-
σης των απαιτούμενων στοιχείων έως και
την 9η Δεκεμβρίου 2022.

Έως την 28η Φεβρουαρίου 2023 για το
σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθ-
ούν έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και
υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των
απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η
Φεβρουαρίου 2023.

Έως την 28η Απριλίου 2023 για το
σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθ-
ούν έως την 31η Μαρτίου 2023 και υπό
την προϋπόθεση καταχώρισης των απαι-
τούμενων στοιχείων έως και την 15η
Απριλίου 2023.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρ-

ούνται έως την 31η Μαΐου 2023 δικαιο-
λογητικά αγορών της περιόδου
1.10.2022 έως 31.03.2023 με ημερομ-
ηνία έκδοσης του παραστατικού πληρω-
μής έως την 16η Μαϊου 2023 και το
αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλ-
λεται έως την 15η Ιουνίου 2023. Ειδικά
για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας
μέσω τηλεθέρμανσης θα καταχωρούνται
έως την 15η Ιουλίου 2023 δικαιολογητικά
αγορών της περιόδου 1.10.2022 έως
31.03.2023 με ημερομηνία έκδοσης του
παραστατικού πληρωμής έως την 30ή
Ιουνίου 2023 και το αντίστοιχο ποσό
επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 10η
Αυγούστου 2023.

Διπλό επίδομα

Διπλό επίδομα θέρμανσης που θα φτά-
νει έως και τα 1.600 ευρώ θα κερδίσουν
φέτος δυο κατηγορίες νέων και παλαιών
δικαιούχων αρκεί να... απαρνηθούν το
φυσικό αέριο.

Υπάρχει όμως και μια κατηγορία
παλαιών δικαιούχων που ακόμη κι αν
βάλει πετρέλαιο θέρμανσης φέτος ή άλλο
καύσιμο πλην φυσικού αερίου και πάλι

δεν μπορεί να κερδίσει διπλή επιδότηση
και θα μείνει με ποσά έως 800 ευρώ. 

Η ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε ήδη, δίνει τις
λεπτομέρειες για τους τυχερούς δικαι-
ούχους που θα λάβουν το διπλό επίδομα
θέρμανσης φέτος. 

Πρόκειται για: 
Νέους δικαιούχους του επιδόματος θέρ-

μανσης, που δεν έλαβαν δηλαδή πέρσι
επιδότηση (μπορεί να είχαν επιδοτηθεί
άλλη χρονιά στο παρελθόν), αιτούνται
επιδότηση για άλλο καύσιμο πλην φυσι-
κού αερίου και πληρούν τα πιο στενά
εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται γι
αυτή την ειδική κατηγορία.

Περσινούς δικαιούχους που επιδοτήθη-
καν την περίοδο 2021/2022 για φυσικό
αέριο και φέτος θα ζητήσουν επίδομα για
άλλο καύσιμο, χωρίς ειδικό εισοδηματικό
όριο. 

Το διπλό επίδομα χάνουν:

Περσινοί δικαιούχοι που επιδοτήθηκαν
πέρσι για πετρέλαιο, καυσόξυλα κλπ
(πλην φυσικού αερίου) και φέτος θα ζητή-
σουν επίδομα για το ίδιο καύσιμο.  

Επίδομα θέρμανσης: Ανοιξε η πλατφόρμα myΘέρμανση για 
τις αιτήσεις - Πότε θα δοθούν τα ποσά

Τ
ην κυβερνητική πρωτοβουλία για τη θέσπιση ενός ειδι-
κού ποινικού μητρώου για τα αδικήματα κατά ανηλίκων
ανέπτυξε, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακ-

τορείο Ειδήσεων, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής
Δυτικής Αττικής της Ν.Δ. Γιώργος Κώτσηρας.

Ειδικότερα, θεσπίζεται ειδικό ποινικό μητρώο, στο οποίο θα
καταχωρίζεται κάθε καταδικαστική απόφαση που αφορά σε
αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, με θύματα ανήλικα παι-
διά.

Το ειδικό ποινικό μητρώο για τα αδικήματα κατά ανηλίκων
θεσπίζεσαι σε μία χρονική στιγμή που καθημερνά γίνονται,
μέσω των μέσων ενημέρωσης, γνωστές περιπτώσεις σεξουα-
λικής και οικονομικής εκμετάλλευσης ανηλίκων και ειδικότερα
κοριτσιών.

Όπως αναφέρει ο κ. Κώτσηρας, ο οποίος έχει και το
μεγαλύτερο βάρος υλοποίησης της κυβερνητικής εξαγγελίας,
πρόκειται για «μία πρωτοβουλία που θα λύσει τα χέρια πολ-
λών περιπτώσεων όπου δεν γνωρίζαμε, δυστυχώς, ότι οι δρά-
στες τέτοιων αδικημάτων έχουν εμπλοκή ή καταδικαστεί του-
λάχιστον σε επίπεδο πρώτου βαθμού από τη Δικαιοσύνη».

Ο υφυπουργός επισημαίνει ότι «θα προστεθεί στην υφιστά-
μενη διάταξη του ποινικού μητρώου ειδικό σκέλος που θα
αφορά τα αδικήματα της ανηλικότητας, προκειμένου να
υπάρχει αυτοτελής καταγραφή αυτών των ειδεχθών, απαρά-
δεκτων αδικημάτων και να μπορούν όλοι όσοι έχουν ανάγκη
πληροφόρησης κατά τον νόμο, να μπορούν να προστρέχουν
σε αυτόν, να έχουν μία καταγραφή για τα αδικήματα που αφο-
ρούν τη γενετήσια ελευθερία των ανηλίκων, την προστασία της

σωματικής και προσωπικής τους ακεραιότητας
και της ελευθερίας τους».

Ακόμη, σημειώνει ότι με αυτό το μητρώο θα
μπορεί ο εργοδότης, ο οποίος σκοπεύει να
προσλάβει κάποιον, να γνωρίζει εάν έχει δια-
πράξει ένα τέτοιο αδίκημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας, κ.λπ. Έτσι, θα επαφίεται στη
συνέχεια στη βούληση του εργοδότη η πρό-
σληψή του. Και διευκρινίζει ότι αυτή η πληροφο-
ρία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ειδικά όταν κάποι-
ος πρόκειται να εργαστεί σε τομέα που
σχετίζεται με παιδιά.

Μεταξύ των βασικών αξόνων του εθνικού
σχεδίου δράσης για την προστασία των παιδιών από τη
σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση (114 σελίδες),
είναι:

– Στο ενιαίο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων
περιγράφονται με σαφήνεια οι ρόλοι των εισαγγελικών λειτο-
υργών, της αστυνομίας, των κοινωνικών λειτουργών, των επαγ-
γελματιών υγείας (σωματικής και ψυχικής) και των εκπαιδευ-
τικών λειτουργών. Περιγράφονται σαφή βήματα για την
αλληλουχία ενεργειών κάθε μίας από τις εμπλεκόμενες υπηρ-
εσίες, σε όλη την επικράτεια, με στόχο τη μία και μόνη δικανι-
κή εξέταση του παιδιού-θύματος.

– Στο ειδικό αρχείο καταγραφής και επιτήρησης σεξουαλικά
κακοποιημένων παιδιών όλοι οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς
θα καταχωρούν το περιστατικό που έφτασε σε αυτούς, σε ένα
ενιαίο διατομεακό αρχείο καταγραφής κρουσμάτων. Με αυτόν

τον τρόπο θα διευκολυνθεί η
διατομεακή παρακολούθηση
της εξέλιξης των ενεργειών
αντιμετώπισης κάθε περι-
στατικού.

– Καθώς έχει παρατηρηθεί
πως οι δράστες αυτών των
εγκλημάτων έχουν, συνήθως,
ιστορικό ανάλογης συμπεριφ-
οράς, θεσπίζεται ειδικό ποι-
νικό μητρώο, στο οποίο θα
καταχωρίζεται κάθε καταδι-
καστική απόφαση που αφορά
σε αδικήματα κατά της γενε-

τήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετή-
σιας ζωής με θύματα ανήλικα παιδιά.

– Αναπτύσσονται σχήματα εκπαίδευσης όλων των επαγγε-
λματιών, των υπηρεσιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά,
για την πρόληψη, αναγνώριση και αντιμετώπιση της σεξουαλι-
κής κακοποίησης και εκμετάλλευσης των παιδιών, καθώς και
εγχειρίδια καθοδήγησης αναφορικά με τον εντοπισμό και τη
διαχείριση των περιστατικών.

– Θεσπίζεται η υποχρέωση όλων των φορέων, ιδιωτικών και
δημόσιων, που έρχονται σε καθημερινή επαφή με παιδιά, να
αναπτύξουν δημόσιες πολιτικές παιδικής προστασίας, καθώς
και να ορίσουν υπεύθυνο παιδικής προστασίας σε κάθε
φορέα, δίνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα σε κάθε επίδοξο θύτη
πως καμία παρέκκλιση τέτοιου είδους δεν θα γίνεται πλέον
ανεκτή.

Γ. Κώτσηρας: Θέσπιση ειδικού ποινικού μητρώου για τα αδικήματα κατά ανηλίκων
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Ως λάθος επιλογή χ αρακτήρισε ο
Νίκος Αν δρουλάκης την  καταψήφιση
από το ΠΑΣΟΚ του ν ομοσχεδίου για
την  εξυγίαν ση των  ν αυπηγείων  Ελευ-
σίν ας που έφερε η κυβέρν ηση.

Ως λάθος επιλογή χ αρακτήρισε ο
Νίκος Αν δρουλάκης την  καταψήφιση
από το ΠΑΣΟΚ του ν ομοσχεδίου για
την  εξυγίαν ση των  ν αυπηγείων  Ελευ-
σίν ας που έφερε η κυβέρν ηση.

Η αυτοκριτική αν αφορά έγιν ε προ
τριών  εβδομάδων  σε συζήτηση με μέλη
της Κοιν οβουλευτικής Ομάδας του
ΠΑΣΟΚ, χ άριν  παραδείγματος. Σύμφω-
ν α με παρόν τες βουλευτές σε κάποια
αποστροφή του λόγου του, ο κ. Αν δρ-
ουλάκης θέλον τας ν α τον ίσει ότι δεν
υπάρχ ουν  εύκολες λύσεις και αποφά-
σεις, έφερε ως παράδειγμα την
περίπτωση και των  ν αυπηγείων  Ελευ-
σίν ας. «Μπορεί ν α κάν ουμε και λάθη,
όπως για παράδειγμα ήταν  λάθος επιλο-
γή η καταψήφιση του ν ομοσχ εδίου για
την  εξυγίαν ση των  ν αυπηγείων  Ελευ-
σίν ας» φέρεται ν α είπε, σημειών ον τας
πως η αρχ ική του άποψη ήταν  ν α υπε-
ρψηφιστεί.

Παρά ταύτα – προφαν ώς λόγω εισηγή-
σεων  που δέχ θηκε – το ΠΑΣΟΚ κατα-
ψήφισε τελικά το εν  λόγω ν ομοσχ έδιο
μαζί με ΚΚΕ και ΜέΡΑ25, εν ώ υπέρ
είχ αν  ψηφίσει η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ και
παρών  η Ελλην ική Λύση.

Πάν τως, ο βουλευτής Αρκαδίας και
αν τιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας 

Κων σταν τιν όπουλος, σε αν άρτησή
του προ ημερών  άσκησε κριτική σε ΝΔ
και ΣΥΡΙΖΑ που συν έπλευσαν  στο
θέμα των  Ναυπηγείων . «Πάλι χ έρι –
χ έρι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και στην  περίπτω-
ση της ΟΝΕΧ. Διαβάζω την  αν ακοίν ωση
του κ.Πολάκη-ΣΥΡΙΖΑ για την  ONEX,
αν αφορικά με τα Ναυπηγεια (εργασιακή
γαλέρα κλπ) & τις απευθείας αν αθέσεις
απο τα ΕΛΤΑ και θέλω ν α θυμίσω ότι οι
κ.Πολάκης και Γεωργιάδης (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ)
ψήφισαν  υπέρ της ONEX πριν  έν α
μην α. Μαζί ψήφισαν  τα f unds και τους
«Πατσηδες». Ήταν  ο ΣΥΡΙΖΑ που
έφερε τον  επιχ ειρηματικό όμιλο ONEX
στα Ναυπηγεια της Σύρου με τις συν θ-
ήκες γαλέρας. Αν αρωτιέμαι αν  τα γν ώρι-
ζαν  στον  ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τότε γιατί
ψήφισαν  μαζί με ΝΔ; Τι τους συν δέει ;
Είν αι κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ ν α κάν ει
τέτοιες καταγγελίες την  ίδια ώρα που
υπερψηφίζει μαζι με τον  κ. Γεωργιάδη
ν α παραδοθούν  τα Ναυπηγεια στην
ΟΝΕΧ» αν έφερε ο κ. Κων σταν τιν όπου-
λος.

Γ
εν ική απεργία έχ ουν  εξαγγείλει η
ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου. Στην  απε-

ργία συμμετέχ ουν  – μέχ ρι στιγμής – οι
εργαζόμεν οι στο δημόσιο τομέα, στα
μέσα μαζικής μεταφοράς, στα ταξί, στα
πλοία, στα σχ ολεία καθώς και οι δημο-
σιογράφοι.

Την  ημέρα της απεργίας οι εργαζόμε-
ν οι στο μετρό έχ ουν  αποφασίσει ν α
συμμετάσχ ουν  με στάσεις εργασίας.
Συγκεκριμέν α, τα Διοικητικά Συμβούλια
των  Σωματείων  Ηλεκτροδηγών  Τραμ
Αθην ών  και Αττικό Μετρό, αποφάσισαν
τελικά τη συμμετοχ ή τους στην  24ωρη
Παν ελλαδική Απεργία, που κήρυξε η
ΓΣΕΕ με στάσεις εργασίας.

Το τραμ δεν  θα λειτουργεί από την
έν αρξη της βάρδιας έως τις 8:00 το πρωί
και από τις 22:00 έως τη λήξη της βάρ-
διας.Οι εργαζόμεν οι του ΜΕΤΡΟ
(ΣΕΛΜΑ) με αν ακοίν ωσή τους έκαν αν
γν ωστό πως θα πραγματοποιήσουν
στάση εργασίας από την  έν αρξη της
βάρδιας μέχ ρι τις 9 και από τις 15:00
μέχ ρι τη λήξη της βάρδιας. 

Παράλληλα το Σωματείο Εργαζομέν ων
ΣΤΑ.ΣΥ. αν αφέρει ότι συμμετέχ ει στην
απεργία και οι ηλεκτροδηγοί του ΗΣΑΠ
θα εργαστούν  μεταξύ 9:00 π.μ έως
17:00 για τη μεταφορά των  διαδηλωτών .

Χωρίς Ταξί η Αθήν α
Την  ίδια ώρα, έγιν ε γν ωστό πως το

συν δικάτο ΣΑΤΑ αποφάσισε τη συμμε-
τοχ ή των  ταξί στην  24ωρη απεργία στις
9 Νοεμβρίου, εν ώ παράλληλα θα πραγ-
ματοποιηθεί και συγκέν τρωση διαμαρτ-
υρίας.

Οι αυτοκιν ητιστές ζητούν  και άμεση
οικον ομική εν ίσχ υση ύψους 300 ευρώ
αν ά όχ ημα το μήν α καθώς επίσης και
μείωση του ΕΦΚ και του συν τελεστή
ΦΠΑ στα καύσιμα.

Στάση εργασίας για λεωφορεία και
τρόλεϊ

Με στάσεις εργασίας θα συμμετέχ ουν
οι εργαζόμεν οι στα λεωφορεία και τρόλεϊ
στη μεγάλη απεργία. Τα λεωφορεία δεν
θα κυκλοφορήσουν  από την  έν αρξη της
βάρδιας μέχ ρι τις 9 το πρωί και από τις
9 το βράδυ μέχ ρι τη λήξη της βάρδιας. 

Εξαίρεση αποτελούν  οι 60 λεωφορεια-
κές γραμμές που έχ ουν  αν ατεθεί στα
ΚΤΕΛ, όπου τα δρομολόγια θα γίν ουν
καν ον ικά.

ΟΣΕ: Αλλαγές στα δρομολόγια των
τρένων

24ωρη απεργία έχ ουν  εξαγγείλει οι
εργαζόμεν οι στον  ΟΣΕ, γεγον ός που θα
προκαλέσει τροποποιήσεις και
ακυρώσεις δρομολογίων .

ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
Η ΠΝΟ αποφάσισε ν α συμμετέχ ει και

αυτή στην  24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και
έτσι τα πλοία όλων  των  κατηγοριών  θα
μείν ουν  δεμέν α στα λιμάν ια από τις
00:01 της Τετάρτης 9/11 έως τις 00:00
της Πέμπτης 10/11.

ΑΔΕΔΥ: Απεργία και για το δημόσιο
Αυξήσεις τώρα στους μισθούς ζητά η

ΑΔΕΔΥ καθώς οι εργαζόμεν οι στο Δημό-
σιο «12 χ ρόν ια ΤΩΡΑ όχ ι μόν ο δεν
είδαμε καμία αύξηση στον  μισθό μας,
αλλά αν τίθετα είχ αμε περικοπές που
έφτασαν  μέχ ρι και 40%. Μειώθηκαν
δραματικά οι αποδοχ ές μας, καταργήθη-
κε ο 13ος και 14ος μισθός, πάγωσε η
διετία 2016 – 17 για τη μισθολογική εξέ-
λιξη, μειώθηκε το αφορολόγητο. Κι εν ώ η
κυβέρν ηση παν ηγυρίζει για την  έξοδο
από την  εν ισχ υμέν η εποπτεία και τα
μν ημόν ια, καμία αύξηση δεν  προβλέπει
για τους μισθούς των  Δημοσίων  Υπαλ-
λήλων , από 1/1/23, με τον  πληθωρισμό
ν α έχ ει ξεπεράσει το 11% και την
ακρίβεια ν α εξαν εμίζει το εισόδημά
μας». 

Απεργία στα σχολεία
Η ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτι-

κούς μέλη της ν α απεργήσουν  την  9η
Νοεμβρίου.

Απεργία και για τους δημοσιογράφ-
ους

Τέλος, τα Διοικητικά Συμβούλια των
Συν εργαζόμεν ων  Εν ώσεων  στο χ ώρο
του Τύπου και των  ΜΜΕ αποφάσισαν
την  πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας
την  Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022, «αν τι-
δρών τας στις δυσμεν είς συν θήκες που
έχ ουν  διαμορφωθεί μετά την  υγειον ομι-
κή αλλά και την  εν εργειακή κρίση και τις
συν εχ ιζόμεν ες κυβερν ητικές πρακτικές
που, όχ ι μόν ο περιορίζουν  και φαλκι-
δεύουν  τις κατακτήσεις των  εργαζομέ-
ν ων , αλλά καταργούν  και θεμελιώδη
συν ταγματικά μας δικαιώματα», όπως
αν αφέρει η ΕΣΗΕΑ.

ΠΑΡΑΛΥΕΙ Η ΧΩΡΑ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
– Πώς θα κινηθούν λεωφορεία, Μετρό και τρόλεϊ

Αυτοκριτική Ανδρουλάκη για τα Ναυπηγεία 
Ελευσίνας: «Λάθος που καταψηφίσαμε»

Ξεκινά σήμερα η Διανομή ΤΕΒΑ στον Δήμο Φυλής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με
αριθμ.24ης/2022 συν εδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφ .:191
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφ ασης για
«Έγκριση συμπληρωματικής
καταν ομής Κ.Α.Π. έτους 2022

για λειτουργικές δαπάν ες 
σχολείων .»

Στον Ασπρόπυργο  σήμερα την
31η Οκτωβρίου  έτους 2022,
ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00
μ.μ., δια Περιφοράς Συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου,
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ’αριθ. 48506/27-10-2022,
έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου Δημοτικού Συμβου-
λίου, κου ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ  Γ.
ΤΣΟΚΑ,  σύμφωνα με την διαδι-
κασία των διατάξεων της παρ. α
του άρθρου 78 του Ν.4954/2022
και των διατάξεων του άρθρου
67,  του Ν. 3852/2010, η οποία
αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις
του άρθρου 74,  του Ν.4555/2018
(ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι
στην έναρξη της συνεδρίασης,
συμμετείχαν 

33 μέλη του Συμβουλίου. Στο
συγκεκριμένο θέμα, συνολικά
συμμετείχαν 33 από τα 33 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)  ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)  ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19)  ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)  ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21)  ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
22)  ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)  ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)  ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)  ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)  ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)  ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)  ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          
31)  ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32)  ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΟΥΔΕΙΣ

Στη συν εδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καμπόλη, υπάλ-
ληλος του Δήμου, για την  τήρηση
των  πρακτικών .

Μετά τη διαπίστωση της ν όμιμης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεμι-
στοκλής Γ. Τσόκας, κήρυξε την
έν αρξη  της συν εδρίασης σύμφ -
ων α με τις διατάξεις της παρ. Α

του άρθρου 78 του Ν.4954/2022
και των  τις διατάξεις του άρθρου
67, του Ν. 3852/2010, η οποία
αν τικαταστάθηκε  με τις διατά-
ξεις του άρθρου 74,  του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-
2018), και εισηγούμεν ος το 1ο
θέμα της   ημερήσιας διάταξης με
τίτλο:  «Λήψη απόφ ασης για
«Έγκριση συμπληρωματικής
καταν ομής Κ.Α.Π. έτους 2022 για
λειτουργικές δαπάν ες σχο-
λείων », έθεσε υπόψη των  μελών
την  υπ αριθμ πρωτ.: 46511/18-
10-2022 εισήγηση του Διευθυν τή
οικον ομικών  Υπηρεσιών  κου
Φίλιππου Πάν ου, η οποία έχει
ως κάτωθι:

«Αξιότιμε, Κύριε Πρόεδρε,

με την  υπ’ αρ. 63358/28-09-2022
(ΑΔΑ: 60Β346ΜΤΛ6-5ΛΗ) απόφ -
αση του Υπ. Εσωτερικών  με
θέμα: «Συμπληρωματική καταν ο-
μή ποσού 14.000.000,00 € από
τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2022, σε όλους
τους Δήμους της Χώρας, για την
κάλυψη λειτουργικών  δαπαν ών
των  σχολείων  τους», εγκρίθηκε
συμπληρωματική καταν ομή
πόσου 38.135,00€ για τις λειτο-
υργικές δαπάν ες των  σχολικών
μον άδων  του Δήμου Ασπρ-
οπύργου που αφ ορούν  κατά
προτεραιότητα κάλυψη
δαπαν ών  θέρμαν σης.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
04/2015 Απόφαση της Δημοτικής
Επιτροπής Παιδείας, ορίζεται
ποσοστό κατανομής 40% στη
Σχολική Επιτροπή μονάδων Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
60% στη Σχολική Επιτροπή
μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η κατανο-
μή της συμπληρωματικής κατανο-
μής θα γίνει ως εξής:
• Σχολική Επιτροπή μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
ποσό 15.254,00€

• Σχολική Επιτροπή μονάδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
ποσό 22.881,00€
Κατόπιν των ανωτέρω παρακα-
λούμε στη λήψη της σχετικής
απόφασης για την έγκριση της
της συμπληρωματικής κατανο-
μής.

Συν: 1. Αριθμό εντολής Τ.Π.Δ.
63491/2022
2. Γραμμάτιο Είσπραξης Νο
492/2022
3. Η υπ’ αρ. 63358/28-09-2022
(ΑΔΑ: 60Β346ΜΤΛ6-5ΛΗ) απόφ.
του Υπ. Εσωτερικών

Προϊστάμενος Τμήματος
Ο Διευθυντής της

Οικονομικής Υπηρεσίας
Προϋπ/σμου & Λογιστηρίου &

Αναπληρωτής Διευθυντής
Προγραμματισμού

Οργάνωσης Ποιότητας
& Αποδοτικότητας

του Δήμου Ασπροπύργου
Ιωάννης Ε. Καράβας

ΤΕ17-Οικονομικό – Λογιστικό

Φίλιππος Γ. Πάνος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου, κατά την, των
οποίων οι απόψεις και τοποθετή-
σεις τους αναλυτικά, είναι καταγε-
γραμμένες στα απομαγνητοφων-
ημένα πρακτικά της συνεδρίασης. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

Την εισήγηση – πρόταση του
Προέδρου, κ. Θεμιστοκλή Γ.
Τσόκα, 
Την υπ αριθμ πρωτ.:46511/18-
10-2022 εισήγηση του Διευθυντή
οικονομικών Υπηρεσιών κου
Φίλιππου Πάνου,   
Τις διατάξεις της παρ. α του άρθρ-

ου 78 του Ν.4954/2022 και τις
διατάξεις του άρθρου 67,  του Ν.
3852/2010, η οποία αντικαταστά-
θηκε  με τις διατάξεις του άρθρου
74,  του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’
133/19-7-2018,
Τις τοποθετήσεις των κ.κ. επικεφ-
αλής των δημοτικών παρατά-
ξεων, και την διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Δ.Σ., όπως
έχουν διατυπωθεί στα πλήρη
απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά
της Συνεδριάσεως

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της «Έγκρισης
συμπληρωματικής καταν ομής
Κ.Α.Π. έτους 2022 για λειτουργι-
κές δαπάν ες σχολείων », τάχθη-
καν   τριάν τα τρία (33) μέλη του
συμβουλίου, και ον ομαστικά οι
κ.κ.

1) ΤΣΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
3 ) Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
9) ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
10) ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
11) ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12) ΚΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13) ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
14) ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16) ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
17)  ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18)  ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
19)  ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
20)  ΑΤΜΑΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
21)  ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
22)  ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
23)  ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
24)  ΓΑΒΡΙΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25)  ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26)  ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
27)  ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
28)  ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
29) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30) ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ          

31)  ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
32)  ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33) ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει  την  συμπληρωματική
καταν ομή πόσου 38.135,00€ για
τις λειτουργικές δαπάν ες των
σχολικών  μον άδων  του Δήμου
Ασπροπύργου που αφ ορούν
κατά προτεραιότητα κάλυψη
δαπαν ών  θέρμαν σης.

Σύμφ ων α με την  υπ΄αριθμ.
04/2015 Απόφ αση της Δημοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας, ορίζε-
ται ποσοστό καταν ομής 40%
στη Σχολική Επιτροπή μον άδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και 60%  στη Σχολική Επιτροπή
μον άδων  Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Κατόπιν  των  αν ωτέρω, η κατα-
ν ομή της συμπληρωματικής
καταν ομής θα γίν ει ως εξής:
• Σχολική Επιτροπή μον άδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
ποσό 15.254,00€
• Σχολική Επιτροπή μον άδων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
ποσό 22.881,00€

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθμό 191.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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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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ΕΕΠΠΣΣΔΔΑΑ::  ΑΑγγώώννεεςς  
κκυυππέέλλλλοουυ  γγιιαα  ττηηνν  33ηη

φφάάσσηη  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  σσττηηνν
ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Αγών ες κυπέλλου για την  3η φάση θα
γίν ουν  την  Τετάρτη στους τρείς ομίλο-
υς.Ξεχ ωρίζουν  τα παιχ ν ίδια της Εν ωσης
Παν ασπροπυργιακού-Απόλλων ας Πον -
τίων , και Νέας Περάμου -ΑΟ Μίμας Μικρ-
ασιατική. Τα παιχ ν ίδια θα ξεκιν ήσουν
14:45.
1ος Όμιλος Κυπέλλου 3ης Φάσης
(1η αγων ιστική)

ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ-ΔΟΞΑ - ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ

2ος Όμιλος Κυπέλλου 3ης Φάσης
(1η αγων ιστική)
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ - ΒΥΖΑΣ

3ος Όμιλος Κυπέλλου 3ης Φάσης
(1η αγων ιστική)
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ        

Μανδραϊκός – Ίκαρος
Καλλιθέας 59-79

Για την  5η αγων ιστική του 3ου ομίλου
της Γ Εθν ικής ο Γ.Σ Μαν δραικός γν ώρι-
σε ν έα ήττα στο γήπεδό του από τον
Ικαρο Καλλιθέας 59-79.

Η βαθμολογία:
1 Δάφν η 8, 4-0
+61
2 Αργο-
ν α ύ τ η ς
Ρ α φ ή ν α ς
8, 4-0 +41
3 Νίκη Αμα-
ρουσίου 7, 3-1
+59
4 Ίκαρος Καλλιθέας 7, 3-1 +24
5 Ελευθερία Μοσχ άτου 7, 3-1 +17
6 Πικέρμι 6, 2-2 -3
7 Ποσειδών  Νέου Ψυχ ικού 6, 2-2 -7
8 ΦΟ Βρον τάδου 6, 2-2 -8
9 ΕΑ Καλύμν ου 5, 1-3 -38
10 Φοίν ιξ Πειραιά 5, 1-3 -41
11 Μαν δραϊκός 4, 0-4 -41
12 Αιολικός Μυτιλήν ης 4, 0-4 -64

* οι πρώτες 4 ομάδες του βαθμολογικού
πίν ακα θα μπουν  στα Play of f s
** οι υπόλοιπες ομάδες θα μπουν  στα
Play outs

Αν αλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγων ι-
στικής (13/11):

Φοίν ιξ Πειραιά – Ποσειδών  Νέου Ψυχ ι-
κού
Δάφν η – Πικέρμι
ΦΟ Βρον τάδου – Αιολικός
ΕΑ Καλύμν ου – Ελευθερία Μοσχ άτου
Νίκη Αμαρουσίου – Μαν δραϊκός
Ίκαρος Καλλιθέας – Αργον αύτης Ραφή-
ν ας

ΑΝ.ΤΣ.

H Ένωση Πανασπροπυργιακού 
απέδρασε από το Πανόραμα

Η Ενωση Πανασπροπυργιακού για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος
της Α΄κατηγορίας ΕΠΣΔΑ πέρασε σαν σίφουνας από το Πανόραμα και διέλυσε
με 5-1 τον Εθνικό κάνοντας το 2Χ2.
Τα τέρματα της ομάδας του Κυριάκου Μίχα σημείωσαν Σερέπας 3 Δημακάκος
και Νέρες.Για λογαριασμό των γηπεδούχων σκόραρε ο Παπαδιώτης.

Διαιτητής ήταν  ο Γιαπιτζόγλου.Βοηθοί: Πλάκας Σ-Θωμόπουλος.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Μολνταβάν, Ζεϊτινίδης, Κουρεβέλας, Μιχαλίδης, Παναηλίδης,
Ανδριώτης,  Βασίλης, Τζανέτος, Γεωργιάδης, Κατσίκης, Μανασίδης Α..
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Ανδριόλας, Βουρνάζος(72′ Μίχος), Δημακάκος,
Κοντούλης, Μπανούσης, Τύρπος(52′ Νέρες), Τσιρικλός, Σερέπας,
Τσάτσος(64′ Τσεβάς), Μακρίδης(72′ Παρασχάκης), Ηλιόπουλος(64′ Μπάτσι).

Για την  4η αγων ιστική της Γ/1 ΕΣΚΑΝΑ
αν δρών  η ομάδα U23 του Παν ελευσιν ια-
κού επικράτησε εκτός έδρας του Πόλις
Καλλιθέας 75-74 κάν ον τας το 4χ 4.

ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ –
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23 74-75

Διαιτητές : Μπιτέρν ας , Παπαχ ρυσαν θ-
ακόπουλος

Δεκάλεπτα : 17-23, 36-43, 55-61, 74-75

ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Έξαρχ ος): Μπογ-
δαν ίδης 8(2), Στείρος, Βασιλοπαν αγής 9,
Βιτζηλαίος 7(1), Κιρκασιάδης 13(3), Τσιμ-
πίδης , Γαβαλάς , Παλισίδης 1, Μαχ μούτ
36, Ορφαν άκος
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ U23(Βούλγαρης):
Πούρης , Μπουρίτης 10(1), Δεν δριν ός
18(1), Κεφαλάς 5(1) , Ρόκας , Λοτ-
ματίν τζε 5(1), Πατρίκης , Μπουρν τέν ης
5(1), Κατσαν εβάκης 14Μαν ωλάτος 16,
Κων σταν τιν ίδης , ΠαπαΪωάν ν ου 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ (U23) 8
2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ 8
3 ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΣ 7
4 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΑΡΗΣ AO 7
5 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΣ
(U23) 7
6 ΘΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6
7 ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 5  
8 ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟΣ 5  
9 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ (U23) 4
10 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ ΑΣ 4
11 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 4
12 ΑΟΚ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ 4
13 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΟ 3
ΡΕΠΟ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ U23

...Στο άλλο μάτς ΘΡΙΑ ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 61-41

Γ/2 Ηττα για τον  Γ. Σ Μεγάρων

ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ Π.- ΦΑΛΗΡΟ U23 79-100

Διαιτητές : Γεράν ιος, Πέππας Δ.
Δεκάλεπτα : 23-21. 37-44, 59-75, 79-100

ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ (Δημοπούλου ): Κυργ-
κύζας , Παπαγιάν ν ης 9(1), Μαρκάκης ,
Λυτόπολος 26(1), Δέδες 15(2), Μουρτ-
ζούκος 2, Σουλιώτης 6 , Κόμπουλης  Ε.
8, Μπούρης 2, Βόρδος , Πατσάν ας 11,
Κόμπουλης Α.

Π. ΦΑΛΗΡΟ U23 (Χατζηδάκης):Σμυρ-
ν ιώτης 4(1) , Καλάβριας 35(7), Γιαν ν ακός
, Παίζης 8, Χατζηπαν αγιώτης 10(2),
Κρόμπας 3, Χατζην ικήτας , Μυκον ιάτης
17(3), Ορφαν ός 6(2), Λεμπέσης  3(1),
Δούλης 6, Δημητρακόπουλος 8

ΡΕΠΟ ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟΠ ΦΑΛΗΡΟΥ (U23) 8
2 ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 8
3 ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΑΣ 8
4 ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΟ 5  
5 ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5
6 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΣΗ 4
7 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΟ 4
8 ΜΕΓΑΡΑ ΓΣ 4
9 ΧΑΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 2
10 ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ 4
11 ΓΑΟΠ 3
12 ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2

...Στο άλλο μάτς ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 77-64

Επιμέλεια: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Γ' 1-2 ΕΣΚΑΝΑ ΑΝΔΡΩΝ: 4/4 ο Πανελευσι-
νιακός U23. Ηττα ο Γ.Σ Μεγάρων
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Ματσάρα στην Γκορυτσά…
Ο Απόλλωνας πήρε το ντέρμπι 2-1

Στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής που διεξήχθει
στο γήπεδο της Γκορυτσάς ο Απόλλωνας Πον-
τίων Ασπροπύργου ήταν ο νικητής και επικράτ-
ησε με 2-1 της Νέας Περάμου. Ημίχρονο 1-0.

ΤΑ ΓΚΟΛ:

Προηγήθηκε η ομάδα του Απόλλωνα με κεφαλιά
του Αθανασιάδη 5′ 1-0 για να ισοαφαρίσει η Νέα
Πέραμος με αυτογκόλ του Φραγκόπουλου 62′. Το
τελικό 2-1 σημείωσε ο Κίτσιος 82′ που είχε μπεί
αλλαγή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Νέα Πέραμος έμεινε με 10
παίκτες απο το 82′ όταν αποβλήθηκε με δεύτερη
κίτρινη κάρτα ο Χριστοδουλίδης για αντικανονικό
μαρκάρισμα.

Ευκαρίες για γκόλ έχασε ο Δουκάκης και Καρα-
γιάννης αφού μετά την ισοφάριση είχε τον έλεγχο
η ομάδα της Νέας Περάμου.
Κορυφαίος από τον Απόλλωνα ο Κομιώτης ενώ
από τη Ν.Π ξεχώρισαν οι Δουκάκης, Καραγάννης.

Διατήτευσε ο Φώτης Ντάουλας. Βοηθοί:Παύλος-
Καραγιάννης.
Παρατηρητής αγώνα ήταν ο Πάρης Τσιμίκος.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ(προπονητής Γιώργος
Αδάκτυλος): Κολιάκης, Παπαδόπουλος Ν, Φραγ-
κόπουλος,Πετσίτης, Κομιώτης,Κουρούμα,Τσου-
τσάνης, Στυλίδης, Γκαβζίδης, Κουσίδης, Αθανα-
σιάδης.

ΠΑΓΚΟΣ: Παπαδόπουλος Π, Ανθόπουλος, Παιρ-
ακταρίδης, Ηλιάδης, Βασιλειάδης, Πουρουζίδης,
Κίτσιος, Κωσταράς, Πουλικίδης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Βαρουδάκης, Μυρτάι, Χριστο-
δουλίδης, Γεωργιάδης, Λημνιάτης, Κοκώσι,
Τοπτίδης, Σεβαστής,Δραγάσης, Δουκάκης,Καρα-
γιάννης.
ΠΑΓΚΟΣ: Αναστασίου, Μπάρδης, Αναστασίου,
Ρήγας, Ζουμπλιός, Πνευματικάκης, Τζελάι ,
Νάκος, Σκεπάρνιας.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Φωτό: ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΝΤΑΜΙΛΗΣ

Η Δύναμη Ασπροπύργου τον Ατρόμητο Ελευσίνας 1-0

Mε τέρμα που σημείωσε στο 75' ο Ιούλιος Λαμπρινάτος
η Δύναμη Ασπροπύργου επικράτησε στην έδρα της του
Ατρομήτου Ελευσίνας με 1-0 σε αγώνα για την 2η αγω-
νιστική.
Οι γηπεδούχοι είχαν και τέσσερα  δοκάρια, δύο με τον
Λαμπρινάτο Ι. και ένα με τους Χαλιλόπουλο και Αντωνό-
πουλο.
Διαιτήτευσε ο Καργάκος.Βοηθοί: Φούρκας-Κορδο-
λαίμης.

ΔΥΝΑΜΗ: Σκιαδόπουλος, Τσιρικλός, Ντοντοβέτσι ,
Λαμπρινάτος Γ., Σταύρου, Κουρτσανίδης, Τριαντα-
φύλλου, Χαλιλόπουλος, Ευθυμιάδης, Αντωνόπουλος,
Λαμπρινάτος Ι..

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κυπραίος, Σαμπάνης(75′ Χαλίλογλου), Χύσα, Παπαμακάριος, Καρεμφυλλάκης, Τσά-
λος(82′ Μητσός), Κορωναίος, Πιερόπουλος, Σιδηρόπουλος, Καραγιάννης, Νικολαζάκης(59′ Μπόικα).

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1928 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 639
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
Τεπελενίου και Μοράβα, Μέγαρα
e-mail: byzasfc1928@gmail.com

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Η Πρόεδρος Ρήγα Ιωάννα και το Δ.Σ. του

Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ,
σας προσκαλούν στον καθιερωμένο αγια-

σμό με αφορμή
την έναρξη των πρωταθλημάτων.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη
8 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00

στο Δημοτικό Γήπεδο Μεγάρων Βύζαντα
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ του Βύζαντα Μεγάρων 

O Ίκαρος με τον Κυριλίουκ
1-0 τον Σκορπιό Φυλής
Με ένα τέρμα που σημείωσε στο 5' ο
Κυριλίουκ ο Ικαρος  Νεοκτίστων έκαμψε την
αντίσταση του Σκορπιού Φυλής με 1-0 σε
αγώνα για την 2η αγωνιστική του
πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας.
Οι φιλοξενούμενοι τελίωσαν το παιχνίδι με 10
ποδοσφαιριστές αφού αποβλήθηκε στις
καθυστερήσεις με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο
Καρτέρης.

Διαιτητής ήταν ο Μανούρας Χ. Βοηθοί:
Οικονόμου-Ζειμπέκης.

ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: Χυσολάρι Εντρι,
Ρούσσος(66′ Τσιριμπόφ), Κάτσος, Σοφιανίδης,
Νταφόπουλος, Λαουνάρος, Κυριλίουκ,
Χυσολάρι Εράλντο(55′ Κορδέρας), Μάμμας(55′
Χιονίδης), Στασίνης(66′ Πρέσας), Πέτσας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ: Παναγιωτίδης, Μπαλής,
Μπραχίμι(54′ Χριστοδούλου), Πετράκης(75′
Καρτέρης), Αντωνόπουλος, Πατραμάνης,
Δημητρόπουλος, Καψάλας, Χωματιανός,
Γρίμας(75′ Μαυρίδης), Τσικρικάς.
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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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ΒΒΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  ::  ΒΒΙΙΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑΙΙΑΑ  ::  

ΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣΑΑΝΝΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ
0099//1111//22002222,,  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ0099//1111//22002222,,  ΣΣΤΤΗΗ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ

Από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά Από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 

ανακοινώνεται ότι αναβάλλεται, λόγω των απεργιακών ανακοινώνεται ότι αναβάλλεται, λόγω των απεργιακών 

κ ινητοποιήσεων, η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 9κ ινητοποιήσεων, η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 9

Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:30, εκδήλωση στη ΜΑΝΔΡΑ,Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:30, εκδήλωση στη ΜΑΝΔΡΑ,

στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο «Μίμης Δούκας» στο Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο «Μίμης Δούκας» 

(Σακελλαρίου & Νικολαΐδου), με κ εντρικό ομιλητή τον(Σακελλαρίου & Νικολαΐδου), με κ εντρικό ομιλητή τον

Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ . ΝίκοΑναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ . Νίκο

Παπαθανάση,  και τη Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας κ .Παπαθανάση,  και τη Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας κ .

Θέμις Ευτυχίδου και την Συντονίστρια Θέμις Ευτυχίδου και την Συντονίστρια Task Force Task Force έργωνέργων

RRF RRF Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας κ . ΚατερίναΓενικής Γραμματείας Βιομηχανίας κ . Κατερίνα

Οικονόμου.Οικονόμου.

Η αναβληθείσα ενημερωτική εκδήλωση, Η αναβληθείσα ενημερωτική εκδήλωση, 

θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση.Θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ


